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Priimtas įstatymas, kuriuo
būtų geriau nesinaudoti
Vilnius, birželio 8 d. (BNS)
— Seimas priėmė įstatymą,
kuriuo nustatoma karo padė
ties įvedimo ir atšaukimo
tvarka Lietuvoje.
Dabar Konstitucija numato,
kad prireikus ginti Tėvynę
arba vykdyti Lietuvos valsty
bės tarptautinius įsipareigoji
mus, Seimas įveda karo padė
tį, skelbia mobilizaciją ar de
mobilizaciją, priima sprendi
mą panaudoti ginkluotąsias
pajėgas. Ginkluoto užpuolimo
atveju, kai kyla grėsmė vals
tybės suverenumui ar teritori
jos vientisumui, prezidentas
nedelsdamas priima sprendi
mą dėl gynybos nuo ginkluoto
puolimo, įveda karo padėtį,
skelbia mobilizaciją ir teikia
šiuos sprendimus tvirtinti ar
timiausiam Seimo posėdžiui.
Tačiau pati karo padėtis iki
šiol nebuvo apibrėžta.
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Priimtasis įstatymas nusta
to karo padėties įvedimo ir at
šaukimo tvarką, Lietuvos bei
užsienio piliečių teisių ir lais
vių apribojimus, valstybės ins
titucijų įgaliojimus bei žmo
nių, įstaigų ir organizacijų
veiklos ypatumus įvedus karo
padėtį. Be to, ribojamos žmo
gaus teisės naudotis privataus
gyvenimo, būsto neliečiamu
mu, laisvė reikšti savo įsitiki
nimus, ieškoti, gauti ar skleis
ti informaciją, ribojama laisvė
kilnotis, vienytis į politines
partijas.
Nepaisant opozicijos atstovų
kritikos, parlamentarai 64iais balsais „už", niekam ne
balsavus „prieš" bei 14 parla
mentarų susilaikius, priėmė
įstatymą, pavadinę jį „teisės
aktu, kuriuo geriau niekada
nepasinaudoti".

Socialliberalų iškeltai idėjai
nusimato liūdna pabaiga
V i l n i u s , birželio 8 d. (BNS) pikete surengtame prie Seimo
— Vienas prieštaringai verti rūmų, socialliberalų manymu,
namo sumanymo sumažinti turėjo kovoti už lėšų švietimui
gynybos išlaidas autorių, Nau padidinimą. Romiąją Rozą pi
josios sąjungos (NS, socialli keto dalyviai parėmė plaka
beralų) vadas Artūras Pau tais su užrašais „Neišsilavi
lauskas baiminasi, kad šis su nęs jaunuolis nebus geras ka
sąjunga
manymas Seime bus sužlug reivėlis", „Naujoji
renkasi švietimą" ir panašiai.
dytas.
Kaip aiškino žurnalistams,
Socialliberalai pasiūlė 2000
metų valstybės ir savivaldybių pagrindiniams piketo žiūro
biudžetų finansinių rodiklių vams, NS vicepirmininkas Ge
patvirtinimo įstatymo pakeiti diminas Dalinkevičius, „savo
mus, kuriais siekiama papil tautai ir savo švietimui mes
domai 147.7 mln. litų iš val privalome skirti tiek pinigų,
stybės biudžeto suteikti švieti kad neliktų Rozos įvaizdžio".
mo bei mokslo ir studijų siste Pasak jo, tokiu netikėtu rengi
mai. Šią idėją savo parašais, niu norima atkreipti valdžios
pasinaudodami
konstitucine dėmesį, jog negalima ignoruoti
teise rengti įstatymą, parėmė 100,000 piliečių nuomonės,
papildomam
maždaug 100,000 Lietuvos pi kurie pritarė
liečių. Tačiau projektą jau nei švietimo finansavimui.
giamai įvertino vyriausybė ir
Anot jo, asilo dalyvavimas
du Seimo komitetai.
pikete nėra gyvūnų teisių pa
Spaudos konferencijoje Sei žeidimas, o humoro turi būti
me ketvirtadienį A. Paulaus ir politikoje.
k a s teigė, kad minėtasis
įstatymo projektas yra pirma
Grūto parko
sis piliečių bandymas pasinau
priešininkai
doti Konstitucijoje įtvirtinta
teise siūlyti įstatymą. Anot A.
sulaukė solidžios
Paulausko, jeigu šis sumany
paramos
mas žlugs, piliečiai nusivils
savo Seimo nariais ir nenorės
Vilnius, birželio 8 d.
dalyvauti Seimo rinkimuose.
(Elta) — Prie antrus metus
Įstatymo projektui, kaip ža besitęsiančios Vilniaus Sąjū
lingam krašto apsaugai ir su džio grupių ir kitų visuomeni
priešinančiam dvi esmines nių organizacijų kovos prieš
valstybės institucijas, nepri sovietinio laikotarpio skulptū
tarė vyriausybė bei Seime rų parodą Grūto parke prisi
Biudžeto ir finansų, Švietimo, jungė ir valdančioji partija.
mokslo ir kultūros, Valstybės
Ketvirtadienį į premjerą An
valdymo ir savivaldybių bei drių Kubilių kreipėsi Seimo
Nacionalinio saugumo ir gyny konservatorių frakcija, prašy
bos komitetai.
dama pripažinti Gedimino
Pasak A. Paulausko, per dis Vagnoriaus vyriausybės 1998
kusijas Seime jis neišgirdo ar m. gruodžio 31 d. nutarimą
gumentų, kodėl nevertėtų ma dėl Grūto parko netekusiu ga
lios.
žinti krašto apsaugos išlaidų.
Pažymoje, skirtoje šiam
Socialliberalų vado teigimu,
jo partija siūlo kompromisą — klausimui, frakcija atkreipia
kad vyriausybė ieškotų lėšų dėmesį, kad skulptūrų rody
mo konkurso sąlygos padikta
švietimo sistemai.
Spaudos konferencijoje A. vo vienintelį būdą, nesuteikPaulauskas pakartojo NS nuo damos galimybių ieškoti planų
statą, kad Krašto apsaugos ir sprendimų, kaip išrinkti ge
ministerija gaunamas lėšas riausią variantą. O 1999 m.
naudoja
neracionaliai. NS atlikti skulptūrų paruošimo
išplatintame pareiškime abe darbai neatitinka Statybos įs
jojama dėl Valstybės gynimo tatymo bei kitų teisės aktų
tarybos sprendimo didinti reikalavimų ir vertintini kaip
kariuomenėje
tarnaujančių savavališka statyba. Be to,
Konservatorių frakcijos nuo
šauktinių skaičių.
Naujoji sąjunga (NS) ėmėsi mone, vyriausybė, įgaliodama
Ezopo kalbos ir į politinę sce Kultūros vertybių apsaugos
ną išleido asilę Rozą. Romus departamentą pasirašyti su
naminis gyvulys, apginkluotas „Hesonos" klubu skulptūrų
karišku šalmu, šovinių apka panaudos sutartį, iš esmės pa
ba, pistoleto dėklu ir kompasu žeidė Valstybės ir savivaldy
prie kanopos, ketvirtadienio bių turto valdymo ir dispona-

* Seimo narys konserva
torius J u o z a s Galdikas nus
prendė palikti politiką. Kon
servatorių frakcijos posėdyje
jis paprašė neįtraukti jo pa
vardės į šiuo metu sudarinė
jamą Tėvynės sąjungos kandi
datų į Seimą abėcėlinį sąrašą.
41 metų politikas plačiau ne
komentavo tokio apsisprendi
mo priežasčių. Prieš t a p d a m a s
Seimo nariu, iki 1996 m. r u 
dens, jis dirbo Vilniaus savi
valdybės Sveikatos apsaugos,
sanitarijos ir higienos sky
pos Komisija.
<BNS> riaus vedėju. 1996-1998 m. —
buvo sveikatos apsaugos mi
* Lietuvos
apeliacinis
nistras. Nors šios Seimo k a 
t e i s m a s , nagrinėjantis nu
dencijos nariams liko dirbti
teistųjų 1991 m. sausio 13-sios
dar 5 mėnesiai, apie ketini
sąmokslininkų
apeliacinius
mus palikti politiką j a u a n k s 
skundus, nusprendė byloje at
čiau yra pareiškę trys Tėvynės
likti teisminį tardymą ir pa
sąjungos nariai — partijos pir
tenkino nuteistojo Mykolo Bu
masis vicepirmininkas Anta
rokevičiaus prašymą kviesti
nas Stasiškis, partijos priežiū
liudytoju Seimo narį Audrių
ros komiteto pirmininkas Al
Butkevičių. Nuteistojo M. Bu
girdas Katkus ir Seimo Svei
rokevičiaus teigimu, neseniai
katos reikalų komiteto pirmi
Lietuvos ir užsienio spaudai
ninkas Antanas Matulas. IBNSI
duoti A. Butkevičiaus interviu
* Šiemet ž a d a m a a t n a u 
apie 1991 m. sausio įvykius
j i n t i l o b i u p a i e š k a s Kuršių
skiriasi nuo teisme duotų pa
mariose ties Preila. Felicija
rodymų. Interviu Lietuvos žiGaižiūnienė, kurios sodyba
niasklaidai A. Butkevičius sa
stovi toje marių pakrantės vie
kė, kad dar prieš sausio įvy
toje, kur prieš porą metų buvo
kius žinojo, jog prie Vilniaus
ieškoma lobių, teigė gavusi
televizijos bokšto budėjusiems
Vokietijos televizijos NDR
žmonėms gresia mirtinas pavo
žurnalistų laišką, kuriame
jus. M. Burokevičius taip pat
rašoma, kad jie surinko pa
paprašė iškviesti ir apklausti
kankamai lėšų ir planuoja at
interviu su A. Butkevičiumi
vykti vasarą tęsti pradėtų
parengusius žurnalistus. <BNS>
darbų. Senųjų Neringos gy
* N u m a t o m a , k a d a t e i  ventojų nurodytą marių vietą
tyje L i e t u v o s m o k y k l o s e už užpernai nesėkmingai bandė
maistą mokiniai atsiskaitinės nusausinti Klaipėdos moksli
specialiomis kreditinėmis kor nė techninė įmonė „Geoprotelėmis. Tokiu būdu būtų pa jektas". Pasak F. Gaižiūniežabota prekyba narkotikais nės, šįmet vokiečiai planuoja
švietimo įstaigose, kuri kelia atsivežti savo technikos ir spe
didelį nerimą ne tik mokinių cialistų, o visus darbus atlikti
tėvams, bet ir valdžios atsto labai greitai. „Geoprojekto"
vams. Pinigus į mokinių kor darbo greitis užsieniečių nepa
teles pervestų tėvai arba t a m tenkino.
tikrais atvejais — socialinės
rūpybos skyriai. Tai atstotų
* N u o l i e p o s 1 d. V e i s i e 
maistpinigius, o vaikai nega j ų p e n s i o n a t a s p r i i m s no
lėtų įsigyti narkotikų. Kiek rinčius apsigyventi šioje įstai
vienas mokinukas žinotų savo goje asmenis, nukentėjusius
korteles PIN kodą, tačiau iš nuo nacistinės Vokietijos oku
lieka pavojus, kad jie krediti pacinės valdžios.
nę kortelę taip pat gali išmai
* Šabtajus Kalmanovičius
nyti į narkotikus.
(BM
n e a t s i ž a d a „Žalgirio", rašo
* L i e t u v o s o l i m p i n ė s „Kauno diena" (06.08). Garsus
r i n k t i n ė s i n v e n t o r i u i iš Vy krepšinio rėmėjas teigia, jog
riausybės rezervo fondo pa padės savo mylimai koman
skirta 578,000 litų, už kuriuos dai, jeigu pribręs toks reika
bus perkama 9 dviračiai, 4 las. „Manęs niekas neišvarė iš
baidarės ir 2 valtys akademi komandos, pats išėjau savo
niam plaukimui. Kol kas fi iniciatyva,* kai mūsų nuomo
nansavimo olimpinei rinktinei nės nesutapo su buvusiais
trūksta, nes valstybė neskiria partneriais. Galiu vėl sugrįžti,
visų žadėtų pinigų. Lietuvos jeigu matysiu, kad esu reika
sportininkų kelionę į Sydney lingas žalgiriečiams", sakė Š.
olimpiadą finansuoja Tautinis Kalmanovičius. ..Esu gyvas,
olimpinis komitetas (TOK). neprarandu optimizmo ir tikė
* „ P o r t l a n d Trail Bla- jimo, kad greitai visiškai pa
z e r s " k l u b o v i d u r i o puolė sveiksiu. — Į Kauno dienos'
j a s Arvydas Sabonis gali pir klausimus telefonu iš Mask
ma laiko nutraukti savo karje vos žvaliai atsakinėjo jis. —
rą NBA ir grįžti į Europą. Juo Prieš kebas savaites Vokieti
nmtai susidomėjo viena tur joje buvau operuotas, liepos
tingiausių Italijos „Serie A-l" pirmomis dienomis vėl vyksiu
krepšinio lygos komandų Bolo į Frankfurtą prie Maino, kur
nijos „Kinder", kurios sensa vietos medikai man padarys
cingus ketinimus patvirtino dar vieną didelę operaciją. Po
du pagrindiniai Italijos sporto jos. tikiuosi, nebus jokių svei
dienraščiai „Cornere dello katos sutrikimų, galėsiu daž
Sport" ir ,.,La Gazzetta dello niau apsilankyti Lietuvoje,
Sport". Ar italams pavyks pri kaip ir ankstesniais metais,
sivilioti A. Sabonį, turėtų pa vėl suktis verslo ir sporto įvy
aiškėti artimiausiomis savai kiuose"
"Eit*,
tėmis. A. Sabonio atstovas —
italas Luciano Cappicchioni
KALENDORIUS
yra nuolatinis žaidėjų „tiekė
Birželio 9 d. Svi. Efremas; Felijas" ..Kinder" savininkams.
cijus,
Gintas, Ginte. Maksimijonas
Pagal dabartinę sutartį, A.
Birželio 10 d.: Diana. Galindas,
Sabonis priklausys „Trail BlaLiutgarda. Margarita, Vainius. Vilzers" dar vienerius metus. IEIU< įjaile. Žybartas

* Lietuva b u s e u r o p i e t i s kos minties rėmėja Kara
liaučiuje, skirdama lėšų Euro
fakulteto įkūrimui šioje Rusi
jos srityje. Vyriausybė posėdy
je antradienį skyrė 25,000 litų
Užsienio reikalų ministerijai
Eurofakulteto įkūrimo Kara
liaučiaus valstybiniame uni
versitete išlaidoms iš dalies
padengti. Eurofakulteto rėmė
ją Lietuva tapo kartu su Dani
ja, Vokietija, Švedija, Suomija,
Norvegija ir Lenkija, projektą
finansuoti įsipareigojo ir Euro

Lietuvoje 9 mėnesius iš eiles didėjęs nedarbas, jau antrą m ::esi nežymiai mažėja. Kova siekęs 11.4 proc., per balandi
nedarbo lygis sumažėjo 0.2, per geguže — 0,1 proc. ir birželio 1 diena sudarė 11.1 proc. Palyginti su praėjusių metų
tuo pačiu laikotarpiu, nedarbo lygis yra 3.3 proc. didesni- Darbo biržos duomenimis, birželio 1 d. Lietuvoje buvo
195,700 bedarbių — 2,000 mažiau nei gegužės 1 d. Bedarbio pašalpas gavo 31,100 žmonių, arba beveik trečdaliu dau
giau nei tuo pačiu metu pernai. Gegužę buvo įdarbinta beveik 10,000 darbo ieškančių asmenų, o nuo metų pradžios —
36,100. Dar 36,600 gyventojų buvo nukreipta į aktyvias darb<; rinkos politikos programas.
N u o t r ^ Batų valymas gatvėse — dar neįprastas vaizdas Lietuvoje, tačiau atsiradus Šiai paslaugai, tikimasi sukur
ti nemažai darbo vietų.
K$»tudo Vanajo (Elta) nuotr.

Protestuojantys ūkininkai
m i e s t i e č i a m s veltui dalins pieną
V i l n i u s , birželio 8 d. (BNS) pieno perdirbėjais nepavyko
— Lietuvos žemdirbiai, nepa rasti.
t e n k i n t i pieno supirkimo kai
R. Karbauskis sako ketinąs
n a ir nusivylę susitikimais su su ūkininkais susitarti, kad
pieno perdirbėjais, rengiasi jie neparduotu Dieno perdirbi
naujiems protestams, p r a n e š ė mo įmonėms, o vežtų jį į mies
Valstiečių partijos pirminin t u s ir dalintų veltui. „Mes no
k a s R a m ū n a s Karbauskis. P a  rime, kad miestiečiai supras
s a k jo, ketvirtadienį prie pieno tų, jog mes jiems nenorime
s u p i r k i m o punktų buvo susi nieko bloga, ir mes nereika
r i n k ę apie 20,000 žemdirbių.
laujame to, ko negalima reika
Po susitikimų su pieno per lauti", sakė R. Karbauskis. J i s
dirbėjais paaiškėjo, k a d neiš įsitikinęs, kad praėjus kelioms,
v e n g i a m a i bus organizuojami dienoms po žemdirbių pro
žemdirbių protesto renginiai, testų, pieno perdirbėjai nebe
k a d a n g i bendros kalbos su turės darbo.

B u v ę s bankininkas neišvengė
pasikėsinimo
V i l n i u s , birželio 8 d. (BNS)
— Vilniuje ketvirtadienio rytą
nuošalioje Tyzenhauzų ir Dzū
kų gatvių sankryžoje n e n u s t a 
tyti a s m e n y s iš granatsvaidžio
šovė į lengvąjį
automobilį
„Lincoln", kuriuo važiavo bu
vęs neoficialus banko „Ekspress" prezidentas 47 metų
V l a d i m i r a s N a i d u n a s ir j o vai
ruotojas. Abu jie sužeisti ir
nuvežti į ligoninę.
Vilniaus apygardos proku
r a t ū r o s vyriausiojo prokuroras
R a m u t i s Jancevičius
sakė,
kad medikai j a m pranešė, jog
V. N a i d u n o gyvybei ir sveika
tai pavojus negresia. J i s su
žalotas nestipriai, t u r i sąmo
nę, davė parodymus į ligoninę
a t v y k u s i e m s pareigūnams.
Pareigūnai nustatė, kad į
automobilį
buvo š a u t a iš
m a ž d a u g už 70 metrų esančių
kapinaičių, kai šalutiniu keliu
važiavęs automobilis „Lincoln"
buvo stabtelėjęs sankryžoje.
Sprogmuo pataikė į priekinį
automobilio stiklą ir išlėkė pro
užpakalinį langą. P a s a k pro
kuroro, šūvis iš rusų gamybos
vienkartinio
granatsvaidžio
„Mucha" buvo nukreiptas į V.
Naiduną, kuris sėdėjo a n t
priekinės sėdynės šalia vai
ruotojo.
Jeigu šūvis būtų buvęs tai
klesnis, automobilis „Lincoln"
b ū t ų susprogdintas visiškai,
nes granatsvaidis
„Mucha"

gali pašauti tanką.
Nedidelis „Ekspress" bankas
bankrutavo 1995 metų kovą.
V. Naiduno bylą dėl banko
lėšų iššvaistymo dabar tiria
Generalinė prokuratūra. 1996
m. gegužės 26 d. Vilniaus cen
tre buvo susprogdintas abejo
tino vardo verslininko Riman
to Grainio automobilis, R.
Grainys žuvo. Jis buvo vienas
neoficialių „Ekspress" banko
vadovų. Tada pareigūnai buvo
įtarę, kad V. Naidunas organi
zavo R. Grainio automobilio
susprogdinimą, tačiau įtari
mai nepasitvirtino, nes pa
aiškėjo, kad k tų nusikaltėlių
užsakymu į erslininką pa
sikėsino neseniai išaiškinta
Valerijaus
Januškevičiaus
gauja.

Generalinės
prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir
korupcijos tarimo skyriaus
prokuroras Sa.ilius Verseckas
sakė, kad prokuratūroje tiria
ma baudžiam ji byla, kurio
je V. Naidunas kaltinamas
„Ekspress" t u r o pasisavinimu
stambiu
ma.vu,
valiutinių
operacijų
pa/aidimu Siame
banke, dalyvavęs pasikėsini
me sukčiauti -tambiu mastu,
dokumentų suKlastojimu. Kal
tinamajam pasiirta kardomoji
priemone - - apie 40,000 litų
užstatas.
Bylos tyrimą- užsitęsė 6 me
tus, nes buvo itliekami patik
vimo įstatymą, kadangi Sei rinimai, į užsienio valstybes
m a s nebuvo n u s t a t ę s teisės siunčiami tei.-inės pagalbos
spręsti skulptūrų naudojimo prašymai, kur ų dar iki šiol
laukiama.
klausimą.

Žemdirbių atstovai teigia,
kad nuo gegužės 1 d. liberali
zavus pieno supirkimo kainas,
Lietuvos pieno rinkoje „vy
rauja sumaištis". R. Karbaus
kis teigė, jog kai kurie ūki
ninkai nesuprato, kad libera
lizavus pieno supirkimo kai
nas, žadėta 100 litų kompen
sacija dėl sumažėjusių pieno
supirkimo kainų bus mokama
ne k a s mėnesį, o tik vieną kar
tą.

Vakarų Europoje
bus galima
paskanauti
lietuviško sūrio
V i l n i u s , birželio 8 d. (BNS)
— J a u nuo kitų metų pradžios
Lietuva galės padidinti savo
sūrio, lieso pieno miltų ir
sviesto eksportą į Europos
Sąjungos valstybes, sako že
mės ūkio ministras Edvardas
Makelis.
Šią savaitę E. Makelio vado
vaujama delegacija ir Europos
Sąjungos valstybių pareigūne:
Briuselyje pasirašė susitarimo
dėl prekybos iki Lietime
įstojimo į ES sutarties proto
kolą.
E. Makelis sakė. kad nuo šių
metų vasario trukusios dery
bos su ES dėl pieno produktų
eksporto kvotų iš esmės už
baigtos. J)abar išsiderėtų ek
sporto į Europos Sąjungą
kvotų dydžiui turi pritarti Lie
tuvos vyriausybė", sakė E.
Makelis.
Anot ministro, Lietuva nuo
2001 metų pradžios į ES galės
eksportuoti 5,000 tonų* sūrio
kasmet (dabar — 1,700 tonų).
Lietuvos delegacija pasiekė,
kad lietuviško sūrio eksporto į
ES kvota kasmet iki 2004
metų būtų didinama 15 pro
centų.
Taip pat susitarta dėl 5,000
tonų lieso pieno miltų ekspor
to į ES kvotos 'dabar — apie
4.000 tonų). Šio produkto ek
sportas j ES ateityje turėtų
didėti po 10 procentų. Lietuva
i ES valstybes taip pat galės
eksportuoti 1,750 tonų sviesto
kasmet (šiemet — 1,500 t o n ų .
Kasmet sviesto eksporto kvota
turėtų didėti 10 procentų.
Pasak E. Makelio. iš de
šimties į ES stojančių valsty
bių tik trims pavyko susitarti
dėl prekybos sąlygų.

DRAUGAS, 2000 m. birielio 9 d., penktadienis

DRAUGAS
(USPS-161000)
THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

SPORTO

Pubushed daity ezcept Sundays and Mondaya, legal Holidays, tbe Tueedays
foUowinf afooaay obeervance oflegal Holidays aa well aa Dec 26th «od Jan.
Znd by the Lithuanian Catholic Press Sobety, 4546 W. 63rd Street, Chicago,
I 4 H M I
Penodical daaa poataga paid at Chicago, IL and additional maitina;officea.
Subacripnon Rata* $100.00. Foraifn countriea $115.
Poetmaster: Send addraaa chaages to Draugas - 4645 W. 63rd Street,
Chicago, IL 606294589.

APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

M»«in<l.mi p . * t o MmiAmm pafcvitjvimų lit pr«iiim«.r«tį n»«iiii»Ai»m» Pri»

pavarde* ir adreso, »iuadami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata
calioia.

ŠALFASS GOLFO PIRMENYBĖS
Šįmet ŠALFAS s-gos koman
dinės ir individualios golfo
pirmenybės rugsėjo 2 ir 3 d. —
Darbo šventės savaitgalį, vyks
Frankenmuth,
Michigane,
The Fortress aikštyne, telefo
nas (517) 652-9229, arba (800)
863-7999. Galima atvykti
penktadienį, norint pasiprak
tikuoti. Žaisti bus galima nuo
12 vai., mokestis 55 dol. vie
nam asmeniui dienai, ta pati
kaina tiek praktikuotis, tiek
ir žaisti pirmenybėse — 55
dol. kas dieną.
Apsistoti galima Zehnders
Bavarian Haus, 1365 S. Main
Street, Frankenmuth, MI
48734, telefonas (800) 8637999, (517) 652-0400. Skambi
nant prašoma sakyti, kad at
vykstate su Lithuanian North
American Golf Tournament.
Kambario kaina 79 dol. nak
čiai. Užsakymus reikia atlikti
iki rugpjūčio pirmos dienos.

Frankenmuth
miestelis,
maždaug 70 mylių į šiaurę
nuo Detroito, yra turistinis.
Čia yra nemažai nedidelių
krautuvėlių, restoranų (ypač
vokiškų), galima įsigyti įvairių
suvenyrų. Pagarsėję kalėdi
niai papuošalai. Smagu, ypač
vaikams, kartu ir suaugu
siems. Todėl nereikėtų delsti
užsisakant vietas.
Golfo pirmenybes rengia
Detroito lietuvių sporto klu
bas „Kovas". Platesnę infor
maciją teikia Vitas Polteraitis.
Jo elektroninio pašto adresas
yra: <vytop@aol.com>.
Kasmet į golfo žaidynes su
sirenka nemažai golfininkų.
Reikia tikėtis, kad taip bus ir
šįmet, nes patogi vieta visiems
miestams, o kartu graži ir įdo
mi. Sporto klubas „Kovas" lau
kia ne tik sportininkų, bet ir
jų šeimų.
A. Rugienius

DRAUGO prenumerata yra
Metama

Lietuvoa Kūno kultūros ir sporto departamente piniginėmis premijomis apdovanoti sportininkai ir treneriai šių
metų Pasaulio ir Europos čempionatuose laimėje prizines vietas. Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotrauka.

SPORTO DEPARTAMENTO
PREMIJOS

tė), Europos jėgos trikovės
vicečempionas Žydrūnas Sa
vickas (tr. Stasys Česnauskas)
bei bronzos medalio laimėtojas
Andrius Gečas (tr. Romas ir
Paulius Miliai).
Bendra paskirtų premijų
suma — 82,000 litų, įskaitant
ir pasaulio dailiojo čiuožimo
čempionato bronzos medalio
laimėtojams Margaritai Dro
biazko bei Povilui Vanagui
paskirtas premijas (čiuožėjai
šiuo metu yra Maskvoje).
Sportininkai gavo nuo 1,000
iki 4,500 litų, priklausomai
nuo varžybų rango, užimtos
vietos ir dalyvių skaičiaus.
B. Kurtinaitis pastebėjo,
kad vyriausybė vis dar žada
priimti nutarimą, kuriuo daug
didesnėmis premijomis — iki
400,000 litų — bus įvertinti
olimpinių žaidynių prizinin
kai, ir palinkėjo jais tapti. Elta

Lietuvos Kūno kultūros ir čempionas Darius Skliaudžius
sporto departamente antra (tr. Marius Misiūnas), sidabro
dienį, birželio 6 d., piniginė medalio laimėtojas Denisas
mis premijomis buvo apdova Archirejevas (tr. Dmitrijus
noti šalies sportininkai ir Šemičevas), bronzinis prizi
treneriai, šių metų pasaulio ir ninkas Irmantas Berankis (tr.
Europos Čempionatuose iško Vilius Bobinas), Europos šotokan karate čempionato trečio
voję prizines vietas.
Sveikindamas atletus, garsi sios vietos laimėtoja Laima
nančius šalies vardą pasaulio Grižaitė (tr. Juozas Valius
sporto arenose, departamento Šipelis), Europos taekvando
generalinio direktoriaus pava vicečempionas Ramūnas Pet
duotojas Algirdas Raslanas raitis (tr. Artūras Urbutis),
sakė, kad visų jų pasiekimai bronzinė prizininkė Kristina
yra verti pagarbos, nepriklau Kekytė (tr. Jurgita Osaitė) bei
jėgos testo komandinės rung
nuo sporto šakos.
A. SABONIUI BAIGĖSI PENKTASIS somai
Jis apgailestavo, kad ne vi ties nugalėtojai Ramūnas Pet
NBA SEZONAS
sos sporto šakos yra įtrauktos raitis, Audrius. Katkauskas,
į olimpinių žaidynių pro Mindaugas Bružas, Andrejus
muoliai — 64, blokuoti meti gramą, ir linkėjo, kad tai kada Didenka, Giedrius Stanelis,
mai — 78, taškai — 1,068 nors įvyktų — tada dėmesys ir Rolandas Paulauskas (tr. Min
(vid. —14,5);
įvertinimai čempionams bus daugas Urbonavičius, Viačes
1996-1997: 69 rungtynes gerokai didesni
lavas Piagajus ir Jurgita Ūsai(1,762 min.), metimai 328/658
Departamento generalinis
(iš jų tritaškiai 49/132), bau
direktorius Rimas Kurtinaitis Futbolas Čikagoje
dos 223/287, atkovoti kamuo
premyas įteikė Europos stalo
liai — 547, rezultatyvūs per
teniso
mišraus
dvejeto NESĖKMĖ BUDĖJO PRIE „LITUANICOS"
davimai — 146, perimti ka
varžybų nugalėtojai Rūtai
VARTŲ
muoliai — 63, blokuoti meti
Garkauskaitei-Bfidienei ir tre
„Metropolitan Soccer" lygos pelnė: Laimonas Bytautas ir
mai — 84, taškai — 928 (vid.
nerei Romualdai Garkauskiefutbolo pirmenybių pavasario John Bėrutis po du, o Virgis
13,4);
nei, Europos standartinių
1997-1998: 73 rungtynės šokių čempionato trečiosios rate beliko tik dvejos rung Žuromskas — 1.
Šį sekmadienį „Lituanica"
(2,333 min.), metimai 407/826 vietos laimėtojams Editai tynės. Praėjusį sekmadienį,
birželio
4
d.,
„Lituanicos"
vyrų
Lemonte
kovos prieš „Real
(iš jų tritaškiai 30/115), bau Daniūtei ir Arūnui Bižokui bei
dos 325/405, atkovoti kamuo jų treneriams Česlovui ir komanda sužaidė penktąsias FC". Rungtynių pradžia — 3
liai — 729, rezultatyvūs per Jūratei Norvaišoms, kartu rungtynes. Mūsiškiai kovojo valandą po pietų. Jų varžovas
davimai — 218, perimti ka padėkojęs Lietuvos sportinių išvykoje — „Spartos" aikštėje, nėra stiprus, tai galvojama
apie tris taškus. Žinoma, jei
muoliai — 65, blokuoti meti šokių federacijai už žemyno Woodridge miestelyje.
ateis nuolatinis vartininkas ir
Šį
kartą
susitikimas
pradė
mai — 80, taškai — 1,167 čempionato organizavimą.
kiti
žaidėjai — ypač iš gynėjų
tas
neįprastu
laiku
—
11
va
(vid. —16,0);
Taip pat išskirtinio dėmesio landą ryto, tad ir pasekmė ge grandies.
1998-1999: 50 rungtynių susilaukė Europos
bokso
Paskutinis pirmenybinis su
(1,349 min.), metimai 232/478 čempionato bronzos medalio rokai neįprasta. Laimėjo šei
mininkai
8-5.
Toks
rezultatas
sitikimas
bus birželio 18 d.,
(iš jų tritaikiai 7/24), baudos laimėtojas Darius Jasevičius
labai
retas.
kai
išvykoje
bus žaidžiama
135/175, atkovoti kamuoliai — bei treneris Vladimiras BąjeGediminas Bielskus, vienas prieš Lombard futbolininkus.
393, rezultatyvūs perdavimai vas, kuriuos pasveikino Bokso
Čia reikia pažymėti, jog pra
— 119, perimti kamuoliai — federacijos prezidentas Vid iš komandos trenerių, aiškino,
34, blokuoti metimai — 63, mantas Žiemelis, įteikdamas kad šį kartą negalėjo dalyvau ėjusį sekmadienį Čikagos fut
ti nuolatinis vartininkas. Teko bolo mėgėjai galėjo pamatyti
taškai — 606 (vid. 12,1);
didžiulę taure.
„Portland Trail Blazers" klu
griebtis pirmo pasitaikiusio ir kelias aukšto lygio futbolo
1999-2000: 66 rungtynės
Kiti apdovanotieji — dviko- pakaitalo. O tas. kaip atrodo,
bo vidurio puolėjas lietuvis Ar
rungtynes, kurios vyko didžia
(1,688 min.), metimai 302/598 vinių ir jėgos sporto šakų at
vydas Sabonis sekmadienį,
apie
vartų
saugojimą
mažiau
jame
Soldier Field stadione.
(iš jų tritaškiai 7/19), baudos stovai: pasaulio kikbokso pilno
birželio 5 d. per NBA čempio
siai
išmanė.
Bet,
kitokio
pasi
Pradžioje
čia susitiko JAV
167/198, atkovoti kamuoliai — kontakto čempionato bronzi
nato Vakarų konferencijos fi
rinkimo
nebuvo.
profesionalų
lygos — MSL ko
513, rezultatyvūs perdavimai nis prizininkas Stanislavas
nalo septintąsias rungtynes
mandos.
Stebint
daugiau negu
Jau
pirmame
kėlinyje,
jauni
svečiuose su „Los Angeles La- — 118, perimti kamuoliai — Šeštokas (tr. Aleksandras ir energingi „Spartos" žaidėjai 36 tūkstančiams žiūrovų, Či
kers" (84:89) žaidė 33 minu 43, blokuoti metimai — 78, Šeštokas), Europos muai-tai iš Čekijos vedė 4-2. Tada mū kagos „Fire" 3-2 pasekme įvei
tes, per kurias savo komandai taškai —778 (vid. 11,8);
siškiai priartėjo 3-4. Tačiau kė Kansas City „Wizards".
Iš viso: 331 rungtynes (8,867
pelnė 6 taškus ir atkovojo 5
šeimininkai lengvai ženklino Antrame susitikime kovojo dvi
min.), metimai 1,663/3,283 (ii
kamuolius.
6-3. Tuomet ir lietuviai labiau pasaulinio garso vienuolikės
Lietuvis pataikė 2 dvitaš jų tritaškiai 132/394), baudos tatyvūs perdavimai — 6, pe pasispaudę, padarydami 5-6. — Meksikos ir Airijos rink
kius iš 6, įmetė abi bandas, at 1,079/1,370, atkovoti kamuo rimti kamuoliai — 7, blokuoti Tačiau rungtynių pabaigoje tinės. Rungtynės po įdomios
liko 3 rezultatyvius perdavi liai — 2770, rezultatyvūs per metimai — 3, taikai — 49 vėl įsileido du lengvus įvar kovos buvo baigtos taikiai —
mus, perėmė 1 kamuolį ir pra davimai — 731, perimti kamuo (vid. —12,3);
E.Š.
čius. Lietuvių naudai įvarčius 2-2.
liai — 269, blokuoti metimai
1998-1999: 13 rungtynių
sižengė 6 kartus.
Tai buvo paskutiniosios jo — 383, taškai — 4,537 (vid. — (392 min.), metimai 45/113 (ii
jų tritaškiai 1/5), baudos 39/
rungtynės penktajame NBA 13,7).
43, atkovoti kamuoliai — 114,
Atkrintamosios varžybos.
sezone.
tyno prokuratūrai pavyko at
1995-1996: 5 rungtynes (177 rezultatyvus perdavimai —
skleisti neregėtą Lenkijos is
Iš viso per 16 šio sezono at
torijoje avantiūrą. Norėdamas
krintamųjų varžybų rungty min.), metimai 35/81 (iš jų tri 29, perimti kamuoliai — 15,
padengti beveik 10 milijonų
nių A. Sabonis žaidė 493 min., taškiai 5/9), baudos 43/60, at blokuoti metimai — 15, taikai
zlotų siekiančias skolas, „Sto
pelnė 181 tšk. (vid. — 11,3) ir kovoti kamuoliai — 51, rezul — 130 (vid. —10,0);
1999-2000: 16 rungtynių
Trijų Lietuvos futbolininkų nui" klubas už 900,000 Vokie
atkovojo 107 kamuolius (vid. tatyvūs perdavimai — 9, pe
6,7).
rimti kamuoliai — 4, blokuoti (493 min.), metimai 68/150 — Tomo Ramelio, Andriaus tijos markių Roterdamo „FeyReguliariajame
1999-2000 metimai — 3, taškai — 118 (ii jų tritaškiai 6/21), baudos Tereškino ir Aido Preikšaičio noord" (Olandija) komandai
39/49, atkovoti kamuoliai — — prašymas patikrinti Lenki pardavė savo vartininką Zbigmetų sezone A. Sabonis žaidė (vid. 23,6);
1996-1997: 4 rungtynes (108 107, rezultatyvūs perdavimai jos pirmosiose futbolo lygos niewą Malkovvskį, tačiau pusė
66 rungtynes, per kurias pel
nė 778 taškus (vid. — 11,8) ir min.), metimai 18/42 (ii jų tri — 31, perimti kamuoliai — Olštyno „Stomi!" klubo doku šios pinigų sumos nežinia kur
atkovojo 513 kamuolių.
taškiai 2/8), baudos 7/8, atko 14, blokuoti metimai — 13, mentaciją sukeli- didelę audrą dingo. Olštyno prokuratūra
ne tik pačiame kiube, bet ir vi ruošiasi apklausti kai kuriuos
Arvydo Sabonio statistika voti kamuoliai — 26, rezulta taškai —181 (vid. —11,3);
buvusius klubo valdybos na
Iš viso: 42 rungtynės (1,277 same Lenkijos futbole.
tyvūs perdavimai — 9, perimti
NBA čempionatuose.
rius.
Jtariama, jog į aferą gali
Vilniaus prokuratūros pra
kamuoliai — 3, blokuoti meti min.), metimai 184/426 (ii jų
Reguliarusis sezonas.
būti
įpainioti ir du Lenkijos
tritaikiai
15/45),
baudos
140/
šymu, kuri tina bylą dėl fi
1995-1996. 73 rungtynės mai — 3, taikai — 46 (vid. —
parlamentarai.
174,atkovoti
kamuoliai
—
329,
nansinio neats i skaitymo su
(1,735 min.), metimai 394/723 11,3);
A. Tereškinas ir A. Preikšai(iš jų tritaškiai 39/104), bau
1997-1998: 4 rungtynės (107 rezultatyvūs perdavimai — trimis Lietuvos futbolininkais,
dos 231/305, atkovoti kamuo min.), metimai 18/40 (ii jų tri 84, perimti kamuoliai — 43, Olštyno prokuratūra savaitės tis anksčiau pahko ant bank
liai - 588. rezultatyvūs per taškiai 172), baudos 12/14, at blokuoti metimai — 37, taikai pradžioje klubo patalpose atli roto ribos balansavusį Lenki
Elta ko kratą. Per patikrinimą Olš jos klubą, kuris dėl finansinių
davimai — 130. perimti ka- kovoti kamuoliai — 31, rezul- — 523 (vid. — 12,5)
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INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave., Suite 310
NaperviUe, IL 60563
TeT (630) 527-0090
3S25 Highland Ave.,
Tower1,Suite3C
Downers Grove, IL 60515
Tel. {630) 435-0120
DR. L PETREIKJS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberte R d , Hickory Hste, IL
1'mylia į vakarus nuo Hartem Ave.

Tsi (706) 596-4055
Valandos pagal susitarimą

EUGENEC DECKER. DOS, P.C.
4647 VV. 103 St.Oak.Lawn.IL
Pirmas apyl. su Norttnvestem un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
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Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERBUS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79th Ave., Hickory Haas, IL
Tel. (708) 598-6101
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

Specialybe- Vidaus ligų gydytojas
Kabame •SBBBBM

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.

6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6
Craeego.lL 60638

Tei7?5-229-9966

Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300
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GALIMYBĖS RENGTI EUROPOS
JAUNIMO OLIMPINES DIENAS
Europos olimpinių komitetų
(EOC) direktorius, norvegas
Arne Myhrvold, tris dienas
lankęsis Lietuvoje, palankiai
įvertino šalies galimybes su
rengti Europos jaunimo vasa
ros olimpines dienas (EYOD)
2005 arba 2007 metais.
Apie tai jis kalbėjo birželio 7
d. Lietuvos tautiniame olim
piniame komitete (LTOK) su
rengtoje spaudos konferenci
joje.
„Manau, kad visai Europai
botų labai naudinga, jei tokios
žaidynės įvyktų ne Vakarų, o
Rytų šalyje, — sakė A Myrvold, kuris vadovauja EOC
EYOD komisijai. — Juolab,
kad mažesnėms šalims tai yra
bene vienintelė galimybė su
rengti pasaulines varžybas,
nes olimpiados joms per bran
gios".
Aplankęs Kauno ir Vilniaus
sporto bazes, jis neliko nusivy
lęs jomis. „Tokioms žaidynėms
nereikalingi olimpinius stan
dartus atitinkantys objektai",
— teigė jis, pastebėjęs.kad ir
pernai Esbjerge žaidynės vyko
panašiose arenose.
Beje, kitais metais EYOD
vyks Mursįjoje (Ispanija), o
2003 metais — Paryžiuje. A.
Myrvold išreiškė nuogąstavi
mą, kad Prancūzijos sostinė

yra pernelyg didelė tokiam
renginiui, ir jis gali „pasimes
ti".
„Buvusių varžybų patirtis
rodo, kad jos geriausiai pa
vyksta vidutinio dydžio mies
tuose", — teigė norvegas. Jo
nuomone, Lietuvoje žaidynės
galėtų vykti Vilniuje ir Kaune.
Vidutinis EYOD biudžetas
sudaro apie 2-2,5 min. JAV
dolerių, o EOC jokių dotacijų
neskiria. Tačiau atvykstančios
delegacijos pačios susimoka už
kiekvieno atstovo pragyveni
mą ir maitinimą nustatytą
sumą.
Atsakydamas į klausimą,
kas galėtų būti Lietuvos kon
kurentai kovoje dėl teisės
rengti žaidynes, A. Myrvold
minėjo, kad į 2005 metų var
žybas ketina
pretenduoti
Stokholmas, o į 2007 metų —
Malta. Taip pat turėtų su
krusti ir Vokietija, kuri kol
kas labai pasyvi Europos olim
piniame judėjime.
A. Myrvold, ilgą laiką vado
vavęs Norvegijos olimpiniam
komitetui, Lietuvoje lankėsi
pirmą kartą. Jis apgailestavo,
kad dėl didžiulio užimtumo
savo šalyje vis neturėjo progos
atvykti į Lietuvą ir ketina at
vykti dar karta.
Elta

NAUJAS V. ALEKNOS
problemų žaidėjams septynis
LAIMĖJIMAS
mėnesius nemokėjo atlygini
Lietuvos disko metikas Vir
mų.
gilijus Alekna šeštadienį, bir
„Stonui" vienuolikė, kurioje želio 4 d., tapo tarptautinių
šį sezoną žaidė T. Ramelis, lengvosios atletikos varžybų
Lenkijos čempionate tarp 16 nugalėtoju, įrankį nusviedęs
komandų užėmė aštuntą vie 67.27 m.
tą. Neatmetama galimybė, jog
Antrą vietą užėmęs PAR at
JStomir klubas bankrutuos, o stovas Frantz Kruger nuo nu
komanda bus išformuota. To galėtojo atsiliko daugiau nei
kiu atveju Olštyno vienuolikės pustrečio metro (64.71 m).
vietą Lenkįjos pirmoje futbolo
Trečioji vieta atiteko vokie
lygoje užimtų antrosios lygos
čiui Lars Riedel (64.48 m).
komanda.
Elta
ATereškinas šiuo metu
rungtyniaus Latvijoje (Rygos
„Skonto"), o A. Preikšaitis —
Vokietijoje (Berlyno .Union").
BNS
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KODĖL SUGRIUVO
SOVIETU KARINĖ
SISTEMA?

Danutė
99
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Net praslinkus ilgesniam
laikui, kai sugriuvo Sovietų
Sąjunga, mitai ir spėliojimai
vis dar dengia šį XX amžiaus
antrosios pusės reikšmingą
įvykį. Tragiškai ironiška, kad
politiškai karinė sistema mo
derniais laikais staiga sunyko.
Nors Antrame pasauliniame
kare sovietų karinės pajėgos
patyrė daugiau nuostolių kaip
bet kuri armija kada nors pa
saulio istorijoje, bet ji išsilai
kė, atsigavo, laimėjo daug
kraujo reikalaujantį karą. Ir
štai po 46 metų, dar esant gy
viems daugeliui sovietų poli
tinės sistemos vadų, staiga ta
sistema žlugo. Be perversmų,
be rizikos gyvybei ją išgelbėti.
Kas prasidėjo su dideliu
triukšmu ir atgarsiu Peter
burge 1917 metų spalio revo
liucija, pasibaigė po 74 metų
Maskvos gatvėse verkšlenimu.
1970 ir 1980 metais sovietų
armya, Vakarų pasaulio žino
vų nuomone, buvo laikoma ga
lingiausia karinė jėga pasau
lyje, apsirūpinusi geriausiais
ginklais. Bet 1991 m. rugpjū
čio mėnesį ši jėga pasirodė
bejėgė prieš keletą šimtų akty
vistų ir demokratijos gynėjų.
Ginklų buvo, bet nebuvo noro
juos panaudoti. Kokia priežas
tis?
William E. Odom, valstybi
nio saugumo studijų Hudson
institute direktorius, pasiryžo
ištirti šią paslaptį. Visą gyve
nimą buvęs kariu, jis pasi
traukė į atsargą, bodamas ge
nerolu leitenantu. Turėdamas
ilgų metų patyrimą ir moksli
ninko sugebėjimus, turėjo pro
gos prieiti ir pažinti visus
svarbiausiose sovietų pozici
jose esančius asmenis. Rem
damasis jų pareiškimais "ir
gautais įvertinimais, jis para
šė knygą „The Collapse of the
Soviet Military", kurią išleido
Yale universitetas.
Istorijoje yra gausu ironijų.
Vakarų mokslininkai aiškina,
kad sovietų sistemos sugriuvi
mas buvo neišvengiamas, bet
generolas Odem savo knygoje
įrodinėja, kad sovietų prezi
dentas Gorbačiov nesąmonin
gai atliko savo karinės siste
mos sugriovimą. Norėdamas
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politiškai išsilaikyti ir vado
vaudamasis savo idealistine,
bet miglota, vizija ir „socializ
mu su žmonišku veidu", Gor
bačiov sujungė nuostabų poli
tinį meistriškumą su sau ken
kiančiu aklumu. Jis sukurstė
civilius gyventojus prieš ka
riuomenę, jaunesniuosius ka
rininkus prieš generolus ir
motinas prieš jų sūnų mobili
zaciją į kariuomenę.
Visos tos pastangos padarė
paskutinį sovietų vadą popu
liariu ir per keletą metų pa
dėjo sėkmingai išvengti kri
zės. Bet tuo buvo pažeista ka
rinė sąranga, kuri garantavo
didžiausios pasaulyje imperi
jos sąryšį per tris ketvirčius
šimtmečio. Jis suardė, ką ka
daise caras Nikalojus II žinojo
apie karinių dalinių reikšmę
imperijos išlaikymui. Gorba
čiov traktavimo raudonosios
armijos pasekmės buvo katas
trofiškos. Keitimas jaunesnių
ir vyresnių karininkų pasku
tinėje 1980 m. pusėje, kaip
pastebi autorius, lygintinas su
Stalino kruvinu valymu, kuris
likvidavo daugelį raudonosios
armijos karininkų ir 1939 m.
pažeidė visą vyriausios vado
vybės struktūrą.
Nors Gorbačiov elgėsi žmo
niškai, Stalino elgesys buvo
pasibaisėtinas, bet pasekmės
buvo kariuomenės susilpninimas. Ji buvo demoralizuota,
pakrikusi tuo metu, kai Gor
bačiov buvo išstumtas. Jelcin
paveldėjo visai susikompromi
tavusią, cinišką ir nekompe
tentingą kariuomenę. Suglu
musi, žemos moralės, neprity
rusi armijos vadovybė nepajė
gė atsigauti kaip buvo anks
čiau. Ji nepajėgė Gorbačiov
pašalinti, bet nesistengė jo ir
apginti. Sovietų sistema ir jos
karinė sąranga suiro tyliai,
beveik be skausmo, prieš de
mokratus ir nacionalistiškus
persimetėlio Jelcin šūkius.
Gen. W.E. Odom, ištyrinėjęs
visą procesą, nustatė, kad so
vietų imperijos žlugimas pra
sidėjo prieš daugelį metų ir
nepasibaigė 1991 m. Kai už
delstas „atsinaujinimas" pra
sidėjo 1981 m., buvo pastebė
ta, kad komunistinis planavi
mas yra atgyvenęs, tad jo
stengtasi atsisakyti.
Nuostabu, kad buvusios mil
žiniškos sovietų sąjungos ka
rinės jėgos suglebo. Jos nebu
vo užpultos išorės priešo. Jos
staiga bejėgiškai pakriko, be
jokios vidaus revoliucijos.
Užėmusi pusę Europos, so
vietų moderniai apginkluota
armija savo noru pasitraukė į
rytus. Rusai, kaip niekas ki-
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Kad ir lėtai, nakvodama prie laužų, grupė slinko į
priekį, galutinį tikslą — Stalbus. Vieną vakarą prie
laužo valgant vadinamą vakarienę, vienas kalinys iš
kito nemačiom ištraukė gabaliuką duonos. Tą pamatęs
Sorokinas riktelėjo „Atiduok duoną"! „Še", — tarė va
gilius ir parodė nepadorų gestą. Sorokinas griebė iš
laužo rusenantį nuodėgulį ir juo dūrė vagišiui į veidą.
Vagilius suriko, ranka užsidengė burną ir staugdamas
išspjovė dantį. Apatinė lūpa buvo perkirsta. Buvo ma
tyti parudavę, nutrupėję dantys. Incidentas tuo bai
gėsi, o sargyba į tai nesikišo. Rytą vagišius negalėjo
išgerti karito vandens, nes tas ištekėdavo pro per
kirstą lopą. Valgant sriubą buvo tas pats. Tiktai duo
ną jis nurydavo. Vagišiui prisidėjo dar viena bėda: per
kirsta lūpa po kelių dienų ėmė pūliuoti. Sargyba sune
rimo. Pasiekę gyvenvietę ėmėsi ieškoti pagalbos. Sura
do formos veterinarą. Lūpa buvo susiūta. Incidentas
kalinių tarpe pakėlė Sorokino autoritetą. Visi jo nuro
dymai buvo nepriekaištingai vykdomi.
Vakare tūnant prie laužo, Olga Karlovna Romui pa
sakodavo savo gyvenimo istoriją. Gimė ir augo jinai
Leningrade, mokyklą baigė aukso medaliu. Universi
tete jos nepaprasti gabumai buvo greitai pastebėti ir
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tas, turėjo didžiausias atomi
nių ginklų atsargas. Imperijai
irstant, armija nieko nedarė.
Kodėl? Atsakymą duoda William Odom. 1980 m. JAV savo
karinėse pajėgose turėjo 2.1
mln. vyrų. Sovietų Sąjunga
tuo metu turėjo 5.3 mln. Iš jų
1.3 mln. buvo karininkai, jų
tarpe 7,600 generolų ir admi
rolų, taigi vienas kiekvienam
700 karių, kai JAV vienas
1,835 kariams. Žemesnieji ka
rininkai gaudavo mažus atly
ginimus ir turėjo būti užimti
ilgas valandas. Pakilti į aukš
tesnius laipsnius buvo neleng
va. Aukštesnieji karininkai
naudojosi daugeliu privilegijų,
net panaudodami kareivius
kaip lagerių kalinius, verčiant
juos statyti jiems ištaigingus
namus, pergabenti pasisavin
tą valstybės nuosavybę. Jie
dargi neteisėtai gaudavo paja
mas iš kareivinių kiaulidžių.
Sovietų armijoje įsigalėjo
sauvalė. Senesnieji kariai blo
gai elgėsi su naujokais. Dau
gelis žuvo, tarnaudami kariuo
menėje be jokio fronto. Ka
daise buvusi sovietų armya,
kaip socializmo mokykla, išsi
vystė į socialpatalogijos mo
kyklą. Nepaskelbtas karas
1979 m. Afganistane pagreiti
no jos drausmės irimą. Kaip
rašo gen. W. E. Odom, rusų
kariai ėmė draugauti su afga
nistaniečiais. Kariai vogė
ginklus, mašinų dalis, viską,
kas priklausė sovietų armijos
inventoriui, ir prekiavo su af
ganistaniečiais. Plito ligos ir
reiškėsi žiaurumai. Autorius
knygoje išvardija nepateisina
mas žudynes, prievartavimus,
belaisvių žalojimus. Afganis
taniečiai buvo sutrinami, už
važiuojant ant jų tankais.
Daugelis sovietų dalinių buvo
siunčiami į Afganistaną už
nusižengimus disciplinai ir
nusikaltimus. Iš ten grįždami,
kareiviai gabenosi narkotikų:
hašišo ir heroino.

LIETUVA SUSILAUKIA DAUG DĖMESIO
Nepaisant kai kurių trū
kumų, organizatoriai paten
kinti Lietuvos prisistatymu
pasaulinėje parodoje „EXPO
2000" ir paviljonui tenkančiu
lankytojų dėmesiu.
Pasaulinė paroda „EXPO
2000" Hanoveryje prasidėjo
birželio 1 dieną ir tesis penkis
mėnesius.
Kaip pirmadienį spaudos
konferencijoje sakė iš parodos
grįžęs Lietuvos ūkio vicemi
nistras Gediminas Miškinis,
Lietuvos paviljonas yra vienas
originalesnių parodos „EXPO
2000" pastatų.
Pasak G. Miškinio, pirmąją
parodos dieną Lietuvos pavil
joną aplankė apie 7,500, antrą

dieną — beveik 30,000 lanky
tojų. .Antrą dieną neribojome
lankytojų skaičiaus, todėl iš
augo 'Gubernijos' alaus, suve
nyrų perkamumas", sakė G.
Miškinis.
Nepaisant originalios ir
įdomios paviljono konstrukci
jos, G. Miškinio teigimu, rei
kėtų pakoreguoti kai kuriuos
projektinius sprendimus. Pa
sak jo, nevykusiai pristatomas
dailininkas Mikalojus Kons
tantinas Čiurlionis, kurio dar
bų parodos lankytojai nepaste
bi, nes žvilgsnis už jų neužkliūna. Pasak G. Miškinio, ne
išspręstos buities sąlygos ten
dirbantiems, be to, labai sun
ku praleisti visą dieną gelto
nos spalvos fone. • •
Knygos autorius sumini įvy
Labiausiai parodoje perka
kį, kai vokietis jaunuolis Ma- mi iki 10 Vokietijos markių
tbiaš Rust Cessna lėktuvėliu (beveik 20 Lt) kainuojantys
nepastebėtas praskrido į so suvenyrai, kuriais prekiauja
vietų erdvę ir nusileido netoli bendrovė „Sauluva".
Raudonosios aikštės. Gorba
Pasak G. Miškinio, žurna
čiov žmona Raiša nervinosi ir listai labai palankiai įvertino
kalbėjo, jog tai yra sovietų kino filmą „Skrydis per Lie
karinės vadovybės suokalbis tuvą", kurį pažiūrėję žiūrovai
pažeminti jos vyrą.
visada dėkoja „už sėkmingą
Gorbačiov įsakius siaurinti skrydį". Filmas pasaulinės pa
karinę pramonę, maršalas rodos organizatorių siūlymu
Sergej Achromiejev, generali per Lietuvos valstybinę šventę
nio štabo viršininkas, prieši liepos 6-ąją bus parodytas cen
nosi nusiginklavimui, argu trinėje EXPO teritorijoje, pag
mentuodamas, jog „didelėmis rindinėje aikštėje.
pastangomis ir pasiaukojimu
Parodos lankytojai kviečia
mes sukūrėme pirmos rūšies mi dalyvauti žaidime „Pažin
karo pramonę. Ar jūs paliep kite Lietuvą", kurio tikslas .—
site vietoje ginklų gaminti vir supažindinti žaidėją su Lietu
tuvinius puodus?" 1991 m., vos istorija, kultūra, sporto
kai nusiginklavimas netikėtai laimėjimais, ūkiu bei tradicijo
paveikė kariuomenės pakri mis.
kimą, po nepavykusio pučo
Pastatyti surenkamą 1,000
Achromiejev nusišovė.
kv. metrų paviljoną, organi
Keista, kodėl keletas tūks zuoti ir įrengti parodą Lietu
tančių sovietų generolų ir ad vai kainavo apie 20 mln. litų.
mirolų, neskaitant kagėbistų,
nemėgino Gorbačiov sustabdy
ti. Gen. Odom spėlioja, jog so
• Gegužės 5 d. Stendai
vietų generolai tikėjosi, kad universitete Grenoblyje vyko
laikas bus jų naudai. Deja, jie M. K Čiurlioniui skirta kon
klydo.
ferencija bei koncertai.

įvertinti. Jai buvo paskirta Stalino stipendija. Jos ga
bumais susidomėjo NKVD ir gynybos ministerija, abi
norėdamos jos žinias ir gabumus panaudoti *avo nau
dai. Prieš pat baigiant universitetą administracija jai
net siūlė važiuoti į Berlyną ir ten dvejus metus tobu
lintis fizikos srityje.
Baigusi mokslus Vokietijoje, Olga grįžo į Leningradą
ir buvo paskirta dirbti į uždarą, slaptą mokslo tyrimo
institutą. Po pusės metų įvertinusi jos žinias ir gabu
mus, administracija Olgai Karlovnai paskyrė vyr. spe
cialisto pareigas. Netrukus Olga Karlovna ištekėjo už
mokyklos laikų draugo, chemiko, dirbančio gynybos
srityje. Prasidėjus karui, institutai, kuriuose jie abu
dirbo, buvo evakuoti į Novosibirską. Čia karštligiškai
buvo tęsiamas darbas, mat vokiečiai lipo ant kulnų.
Vieną vakarą grįžęs iš darbo, Markas (Olgos Karlovnos vyras) pasiguodė jai, kad užduotis, kuri buvo pa
tikėta jam, įvykdyta ir beliko įdiegti į gamybą. Už
duotį gaubia nepaprasto slaptumo skraistė, nes atra
dimas yra karinis. Paslapčiai išsaugoti NKVD imsis
bet kurių priemonių... Markas nujautė nelaime.
Kartą naktį, įsibrovę į jų butą, keli NKVD darbuoto
jai areštavo Marką, ir, atlikę kratą, jį išsivedė, apkal
tinę paslapties išdavimu vokiečiams. Po kelių dienų
Olga Karlovna buvo taip pat areštuota ir paskubomis
teista. Teisė „troika". Nepagailėjo 10 metų. kaip vo
kiečių šnipei ir išdaviko žmonai. Prasidėjo keliones po
persiuntimo punktus: Omską, Krasnojarską. Belotus,
Taišetą, Ząjarską, iki pat Osetrovo Lenos aukštupyje.

Goodbye, Vladimirl"
„Dosvidanja, Bill"

Vladimir Putin dar vis
atidžiai stebimas ir pagal iš jo
žodžių bei veiksmų stengiama
si spėti: kokia bus Rusija jo
rankose. Italijoje Putin dairė
si investicijų, slėpėsi už diplo
matiško žargono ir, be abejo,
išvažiavo tiek pat „neįžvelgia
mas", kaip atvyko. Vis tik jau
dabar aiškėja, kad jo dėmesys
sukauptas į nusižengimų,
ypač organizuoto nusikalsta
mumo, apmalšinimą, ekonomiką.
įvedant valstybinių mokesčių
reformas ir tuo pagerinant ei
linio Rusijos piliečio kasdieny
bę. Italo žurnalisto paklaustas
apie organizuoto nusikalsta
mumo siautėjimą Rusijoje,
Putin nedelsdamas atšovė.
kad „mafija nėra rusų kalbos
žodis".
Prezidentas Bill Clinton Eu
ropoje taip pat negalėjo skųs
tis dėmesio stoka. Tačiau jis
jau yra „praeitis", kai tuo tar
pu Vladimir Putin — dar „at
eitis". Vienaip ar kitaip, nuo šį
rudenį būsiančių balsavimų į
Baltuosius rūmus Vašingtone
bus išrinktas naujas preziden
tas, su kuriuo turės apsiprasti
ir savas kraštas, ir Europa, ir
juo labiau Rusija. Nėra abe
jonės, kad valstybių galvų su
sitikimai vyks ir toliau, kad
bus diskutuojamos tos pačios
temos: nusiginklavimas, žmo
gaus teisės, ekonomika, tarpusavės programos (pvz., erdvių
tyrinėjimas ir pan.i, pasira
šomos sutartys. Galbūt ilgai
niui didieji skirtumai tarp
Rytų ir Vakarų visiškai iš
nyks, jeigu tik pakaks gerų
norų.
Maždaug tokiais žodžiais
„Chicago Tribūne" vedamasis
susumavo Rusijos prez. Vladi
mir Putin ir JAV valstybės
galvos Bill Clinton susitikimą
Maskvoje: nors per daug nepa
siekta, bet ir žalos pasaulio
taikai nepadaryta. Abu susiti
ko, pasikalbėjo, kartu nusifo
tografavo, paskui atsisveikino
— iki kito karto... Svar
biausia — pradėtas tiesiogis
dialogas, kuris gali vesti ir
prie sėkmingo bendradarbiavi
mo ateityje, o tai jau šis tas.
Nieko per daug nenustebi
no, kad Amerikos prezidentas
lankėsi Maskvoje (net ir pačių
rusų), nieko ir nebejaudino,
kaip pasitaikydavo sovietijos
laikais arba palyginti dar ne
seniai, minint Antrojo pasauli
nio karo pabaigos 50 metų su
kaktį, kai prez. Clinton vyko į
Maskvą padėkoti už pagalbą
prieš nacinę Vokietiją (nors
anuomet ir „ne Rusijos, bet
sovietų armija kovojo prieš na
cius").

Persiuntimo kalėjime jai gimė kūdikis: sušaudyto
mokslininko sūnus. Naujagimis neturėjo jokio kraite
lio, jokių rūbelių. Šiokius tokius skudurėlius perdavė
gretimų kamerų kalinės. Kalėjimo prižiūrėtoja, sena
beširdė partietė, apsikarsčiusi medaliais, matydama
puikų Olgos Karlovnos paltą, įsigeidė jo ūdros apy
kaklės. Senas, sudėvėtas vatinis kostiumas su kraujo
dėmėmis, nes buvo nuimtas nuo lavono, ir kamuoliu
kas siūlų su adata išmainyti į ūdros apykaklę. Po
kelių savaičių Olga Karlovna su kitais persiunčiamais
kaliniais Lenos upe atvyko į Žiganską. Čia juos už
klupo žiema. Teko laukti, kol užšals Lena ir pėsčiomis
bus galima eiti toliau. Taip ir susipažino Romas su
Olga Karlovna. Užšalus Lenai, prasidėjo jų kelionė į
galutinį tikslą — Stolbus. Kelionė į nežinią ir mirtį.
Sustojus nakvynei, prie laužo Olga Karlovna vystė
kūdikį. Vagišius, pamatęs tarp skudurų gulėjusį cuk
raus gabalą (taip sunkiai išmaldautą iš sargybos).
griebė jį ir įsikišo į kelnes. Baigusi vystyti kūdikį, Ol
ga Karlovna suskato ieškoti cukraus. Kaliniai susi
žvalgė. Sorokinas galva linktelėjo į vagišiaus pusę.
Vienas jaunas kalinys pašoko ir kumščiu trenkė
vagišiui į krūtinę. Šiam pargriuvus, prispaudė ir ėmė
čiupinėti rūbus. I pagalbą metėsi antras kalinys ir
vagiliui nutraukė kelnes. Iš kelnių iškrito gabalas
cukraus... ir kapšelis tabako pavogto iš snaudusio sar
gybinio. Kaliniai ii nuostabos net riktelėjo. Vagišių
užgulęs vienas kalinys kumščiu trenkė jam į veidą, ki
tas šoko prie laužo ir, stvėręs degantį pagaikštį, už

Bindokienė

Šiuo metu pasaulyje nebėra
tokių ryškių užtvarų tarp
Rytų ir Vakarų, tarp vienos
valstybės ir kitos, tad prezi
dentai, vadai, premjerai, vers
lininkai, turistai ir net nusi
kaltėliai laisvai keliauja iš vie
no krašto į kitą, tarytum tai
būtų pats natūraliausias vyk
smas.
Pasibaigus „dviejų didžiųjų"
susitikimui Maskvoje, Bill
Clinton dar turėjo progos
„apkabinti savo senąjį bičiulį
Boris" (kitą kartą į Rusiją
JAV prezidentas, ko gero, jau
turės vykti kaip eilinis turis
tas, valstybė jo kelionės nebefinansuos), dar suspėjo aplan
kyti Ukrainą ir grįžo namo
užbaigti savo prezidentinės
kadencijos. Į Lietuvą, žinoma,
neužsuko, kaip jam buvo
siūlęs senatorius Richard Durbin, bet to ir tikėtis nebuvo
verta. Tuo tarpu Vladimir Pu
tin, dar nė jo svečio iš Ameri
kos pėdoms neatšalus, pa
traukė į Romą.
Kai šiame krašte medalius
bei rungtynes laimėję sporti
ninkai ar kurie kiti asmenys,
pasiekę užsibrėžtą tikslą, pa
klausiami, ką toliau ketina
veikti, dažnas sako: „Dabar
keliausiu į Disney World
parką!" Tai, daugelio nuo
mone, yra didžiausias atlygi
nimas už įdėtas pastangas,
siekant laimėjimo. Ar tikrai
kelionė į šį pramogų parką
įvyks, ar ne, nelabai svarbu,
bet toks pasakymas tarytum
išreiškia įsitikinimą, kad da
bar žmogaus visiškai laimei
tik „gulbės pieno tetrūksta, o'
jo tegalima rasti tame pra
mogų parke.-..—
Rusijos prezidentui, vos
prieš mėnesį prisaikdintam
toms pareigoms, galbūt nema
žesnis laimėjimas yra nuvykti
į Romą ir susitikti su po
piežium Jonu Paulium II. Žiniasklaida spėlioja, kad vienas
prez. Vladimir Putin tikslų
yra pakviesti popiežių apsilan
kyti Rusijoje. Tiesa, tai mė
gino padaryti ir Gorbačiovas,
ir Boris Jelcin, bet popiežiaus
vizitui anuomet pasipriešino
Ortodoksų Bažnyčios galva
patriarchas Aleksiejus II, tad
visi planai iširo. Popiežius Jo
nas Paulius II ne kartą pa
reiškė norą aplankyti Rusiją,
užmegzti tiesiogį dialogą su
Ortodoksų Bažnyčio* patnarchu, ir galbūt tęst: iki šių
dviejų krikščionybės šakų su
jungimo. Manoma, kad patri
archas vis tik nusileis naujojo
Rusijos prezidento pageidavi
mui ir nedarys kliūčių po
piežiaus vizitui.

simojo, norėdamas išdeginti jam akį: ,,Tuoj tu būsi
kambala". (kambala arba plekšne, lageriuose vadinami
žmonės, turintys vieną aki.'. Smūgį Sorokinas sulaikė
ir ramiai tarė: „Neverta to daryti. Pasiekus Stalbus jis
mus išduos, o tada iš naujo teis ir papildomai drėbs po
kelis metus. Sušlapinti (užmuštu jį irgi nėra tikslo.
nes pakelyje nėra oficialios valdžios įstaigos, galinčios
patvirtinti kalinio tapatybę ir mirt). Jo lavoną ar dalį
mes turėsime pristatyti į Stolbus. Mes ir taip nešame
Olgos Karlovnos sūnų".
Kalinys, daužęs vagišiui veidą, jį paleido. Apatine
lupa buvo vėl persiskyrusi pusiau. Nosis — gerokai
šone ^matyt. smūgis sužalojo kremzlę). Veidas —
krauju aptekęs
Sorokino rankose greit atsirado kapšelis su tabaku.
Sargybinis su gailesčiu pasižiurėjo į jį. Pakratęs kap
šelį. Sorokinas tarė sargybiniui: ..Jeigu ne mes, tai
kapšelio nebūtų. Dabar mes tabaką pasidalinsime są
žiningai, broliškai — pusiau. Jeigu tau šios sąlygos ne
tinka, tai mes viską pa-akysime prižiūrėtojui, o šis jau
spręs apie tave. kok> tu sargybinis" Pusė kapšelio ta
bako buvo padalinta. Užsirūkę kaliniai ėmė kalbėtis
Surūkęs suktinę Sorokinas kreipėsi į vjdaužytą va
gišių: ..Mes jau antrą kartą įsitikinome tavo nepaklus
numu. Daugiau su tavimi nesiterliosime. Jeigu ką, tai
tau ..leisime blakę", ir ne liet kur. o i kelnes".
„Jleisti blakę" — reiškia i užantę ar į kelnes įmesti
žariją (retais atvejais, kaip kraštutine priemonė —
įkaitintas akmenėlis).
(B.d.^

patenkinti, kaip tos valstybės
Įtvirtina save NATO konteks
te. Norėčiau pabrėžti, kad ko
munikatas nenusako šalių ei
liškumo, t.y., kurios turi būti
pirmesnės, ir kada tas proce
sas turi įvykti, bet labai aiš
kiai pasako, jog laukiama, kad
2002-aisiais metais NATO plė
sis toliau. Man labai malonu
girdėti, kad Lietuva, kartu su
Slovakija ir Slovėnija, laikoma
pačiomis geriausiomis kandi
datėmis.

DRAUGAS, 2000 m. birželio 9 d., penktadienis

TIKRASIS ARCHEOLOGŲ
VADOVAS
ALGIRDAS GIRININKAS
Gegužės 17 d. Ytlniuje. Že
mutinėje pilyje, įvyko habil.
dr. Adolfu Tautavičiaus kny
gos .,Lietuvos* archeologijos
bibliografija" pristatymas. Ši
knyga yra kruopštaus, viso gy
venimo pareikalavusio, arche
ologo darbo rezultatas. Įžan
giniame pranešime habil. dr.
Vytautas Urbanavičius pažy
mėjo, kad ne tik Lietuvos, bet
ir viso Rytų Pabaltijo šalių
mokslo istorijoje tai pirmas to
kio pobūdžio darbas.

Adolfas Tautavičius.

nai čia maži, juk jus viską pa
rašėte, o aš tik užrašiau tai,
ką parašėte". Šis Lietuvos
priešistorės tyrinėtojas visa
dos toks. Daug dirba ir mažai
kalba. Gal todėl, kad žemaitis.
Gimęs
Judrėnuose,
netoli
Telšių. Gimnazijos mokslus
krimto Telšiuose, pasirinko
priešistorės tyrinėtojo kelią.
1950 m. baigęs Vilniaus uni
versitetą, jau 1954 m. apgynė
daktaro disertaciją ir nuo
1962 m., kai buvo išrinktas
Lietuvos istorijos instituto Ar
cheologijos skyriaus vadovu,
taip ir liko visų Lietuvos
priešistorės tyrinėtojų tikruo
ju vadovu. A. Tautavičius
ryžosi vadovauti Lietuvos ar
cheologijai, nes turėjo aiškią
Lietuvos priešistorės raidos
kryptį. Tarybinių laikų drau
dimai ir suvaržymai nepajėgė
išstumti ar sumenkinti Lietu
vos archeologijos mokslo. Di
delės įtakos čia turėjo tvirtas
ir ryžtingas vadovas, kurio
dėka šiandien Lietuva turi
stiprią archeologiją ir gerai
paruoštus Lietuvos priešis
torės mokslo kadrus.
Tokia jau lemtis, kad habil.
dr. Adolfui Tautavičiui teko
paruošti ir išleisti visus nuo
pokario metų išėjusius Lietu
vos archeologiją apibendri
nančius darbus. Jo plunksnai
priklauso didžioji dalis ketu
rių tomų „Lietuvos archeologi
jos atlaso", jis buvo vienas iš
autorių, paruošusių pirmąjį
pokario metais apibendrinantį
darbą „Lietuvos archeologijos
bruožai", paruošė keletą at
skirų Lietuvos priešistorės lai
kotarpius
apibendrinančių
monografijų: „Vilniaus pilies
kokliai (XVI-XVT1 a.), „Vidu
rinis geležies amžius Lietu
voje (V-DC a.)". Jis buvo vienas
' iš autorių knygų „Lietuvos pi
lys", „Vilniaus miesto istorija"
ir kt., yra daugelio leidinių at
sakingasis redaktorius. Jo
mokslinių tyrinėjimų kryptys
- geležies amžius ir vidur
amžių Lietuvos gyventojų
kultūra. Todėl tyrinėjo Vil
niaus žemutinę, Trakų pu
siasalio,
Klaipėdos
pilis,
įvairiose
Lietuvos
vietose
esančius plokštinius kapiny
nus ir pilkapius, vadovavo
daugeliui žvalgomųjų archeo
loginių ekspedicijų, kurių
dėka šiandien Lietuvoje sure
gistruota daug kultūros verty
bių.

A. Tautavfčfaus „Lietuvos
archeologijos " bibliografijoje"
pirmieji įrašai archeologijos
tematika siekia dar Lietuvos
Didžiosios kunigaikštystės lai
kus. Bibliografija- pradedama
1782 m. ir Baigiama 1998 m.
Iš viso per šiuos daugiau kaip
du šimtmečius, pagal autorių,
buvo parašyta 17,187 darbų:
knygų, straipsnių, žinučių
įvairiausia Lietuvos priešisto
rės tema. Medžiaga pateikta
pamečiui. Befflišprafijbje yra
trys rodyklės: pavardžių, geo
grafinė ir dalykinė. Šis darbas
tarsi apibendrino Lietuvos
priešistorės tyrinėjimus ir nu
rodė būsimus darbus.
..Lietuvos archeologijos bib
liografiją'", 768 psl. apimties
leidinį, išleido Pilių tyrimo
centras ..Lietuvos pilys", o lei
dimą finansavo' JAV, Santa
Monikoje gyvenantis mecena
tas Antanas Mikalajūnas. Jo
Santa Monikoje 1994 m.
įkurtas .A- Mikalajūno labda
res Želvos fondas" jau spėjo
išleisti tris nemažas archeolo
gines studijas. Tai D. Stepona
vičienės knyga „Petras Tara
senka". A. Tautavičiaus „Vi
durinis geležies amžius Lietu
voje (V-DX a.)". „Lietuvos ar
cheologijos bibliografija" yra
viena didžiausių „Želvos" fon
do akcijų, skirtų Lietuvos ar
cheologijai'. """ '•
Sis Lietuvos archeologijos
mecenatas, dar iki Sovietų
sąjungos okupacijos pasitrau
kęs į JAV, patyrė daug vargo
ir nepriteklių. Gal todėl A.
Mikalajūnas puikiai supranta
p'.nigo vertę ir. kaip rašo V.
Urbanavičius, „...moka savo
daugialype humanitarinę pa
galbą nukreipti pačia reikalin
giausia kryptimi. O pagalba ir
pirama dvigubai vertinama
atėjusi laiku". Lietuvos ekono
mines blokados metais A.
Mikalajūnas visapusiškai part-nii' Vilniaus Žemutinės pi
lies tyrimų grupę. Jo dovanota
apiratūra naudojasi dar ir daoi Lietuvos i atrijąs ir televi
zija bei kitos kultūros įstaigos.
Toks neeilinis įvykis Lietu
vos
archeologijos
moksle
galėjo įvykti tik bendromis lie
tuvių užartlantėje ir tėvynėje
pi-tangomis.

— Vasara — turizmo se
zonas. Daugumas Ameri
kos lietuviu vyksta į Lietu
Radijo žurnalistas Algis Zaparackas (kairėje) kalbasi su Lietuvos ambasa vą: Eucharistinį kongresą,
dorium JAV Stasiu Sakalausku.
Genocido tribunolą, Pasau
lio Lietuviu bendruomenės
seimą. Kokius patarimus
duotumėte keliaujantiems
į Lietuvą?

,APSILANKĘ LIETUVOJE,
TURĖSITE ĮSPŪDINGAS
ATOSTOGAS"

Algis Zaparackas, Detroito
lietuviškos radijo valandėlės
„Lietuviškos melodijos" leidė
jas ir vienas vedėjų, kalbasi su
Lietuvos Respublikos amba
sadoriumi Vašingtone dr. Sta
siu Sakalausku, kuris dalyva
vo Vilniaus 9 šalių — kandi
dačių į NATO konferencijoje,
įvykusioje gegužės viduryje.
— Gerbiamas ambasado
riau, kokius įspūdžius par
sivežėte iš šios konferenci
jos?
— Apie Vilniaus konferen
ciją galiu pasakyti tik tiek —
tai labai pavykęs renginys.
Pirmą kartą istorijoje 9 šalys
— kandidatės į NATO, pa
siuntė savo užsienio reikalų
ministrus į Vilnių. Tai buvo
renginys, ženklus ne tik Lie
tuvos ar Vidurio Europos
masteliu, bet pastebėtas ir
Vašingtone, ir NATO minist
rų. Pati konferencija buvo la
bai gerai organizuota. Daly
viai vienbalsiai tvirtino, kad
visi pasirengę dirbti kartu dėl
tolimesnio NATO plėtimosi, ir
pademonstravo tikrai puikų
bendradarbiavimą tarp šalių
— kandidačių. Jeigu anksčiau

Gal ne tiek svarbu būtų su
minėti jubiliato, šiemet šven
čiančio 75-metį, visus padary
tus darbus, kiek svarbu, ma
nau, pažymėti jo bendražmogiškąsias vertybes. Savo su
kauptomis žiniomis, prilygs
tančiomis žinynams ar encik
lopedijoms, visada dalijasi su
kolegomis. Didžioji dalis Lie
tuvos archeologų yra jo moki
niai. Ne tik tarp archeologų,
bet ir tarp muziejininkų bei
istorikų prigijo posakis: „Jei
ko nežinai, eik pas Tauta
vičių". Ir beveik visada moks
lininkas randa atsakymą. O
kaip .skyriaus ar grupės vado
vas, nuoširdžiai patars ar nu
rodys vienokią ar kitokią išeitį
iš bet kurios susidariusios
keblesnės situacijos. Nei tary
biniais, nei nepriklausomos
Lietuvos metais mokslininkas
nesiekė titulų, garbės. Nors ir
pavėluotai, įvertinimas atėjo.
1997 m. A. Tautavičiui sutei
kiamas humanitarinių mokslų
habilituoto daktaro mokslinis
laipsnis, buvo išrinktas Latvi
jos Mokslų akademijos garbės
Pastarųjų amžių priešis daktaru. 1999 m. apdovanotas
torės apibendrinančio darbo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio
autorius, kaip visada labai Gedimino ordinu.
kuklus ir tylus, savo knygos
A. Tautavičius
pratęsia
pristatymo proga
tartame
žodyje pasakė: „Mano nuopel garbingų Lietuvos archeologų

buvo pastebimi t a m tikri kon
kurencijos požymiai (aš — ge
resnis, o jis — blogesnis), šį
kartą buvo aiškus noras pa
siekti vienybę. Konferencijos
komunikate ir buvo pasakyta,
kad vienos šalies priėmimas į
NATO bus sėkmė visoms-kan
didatėms, o visų kandidačių
priėmimas — sėkmė Europai
ir NATO.
Dar kartą noriu pabrėžti,
kad šis įvykis buvo plačiai
nušviestas ir Amerikos spau
doje:
„Washington
Post",
„New. York Times", „Interna
tional Herald Tribūne", „Chiėago S u n — Time" ir kt. laik
raščiuose. Oficialiai praneši
mą apie Vilniaus konferenciją
padarė JAV valstybės sekre
torė Madellaine Albright, kuri
parėmė ir pasveikino 9 šalių
norą dalyvauti narystės akci
jose ir, kas ypatingai mums
svarbu, kad NATO ministrai,
susirinkę Florencijoje (Italija)
gegužės 24 d., savo galųtjjniąme komunikate pasveikino 9
šalių — kandidačių bendra
darbiavimą ir įsipareigojimus
reformoms bei narystės Jpso*
gramai, ir teigia, kad yra fabai

— Pirmiausia, pasakyčiau,
jog šie metai yra ypatingi ir
dėl to, kad prieš 60 metų Lie
tuva buvo okupuota, ir prieš
60 metų JAV prezidentas pas
kelbė Nepripažinimo politiką,
kuri tęsėsi ištisus 50 metų, kol
Lietuva vėl tapo laisva. Apla
mai, šiais metais įspūdis Vil
niuje ir visoje Lietuvoje — la
bai geras: žmonės tvarkosi,
aplinka gražėja. Daug ir pini
gų įdėta, ir naujos įmonės
pertvarko senus pastatus,
puošia miestą. Kaip visada,
lankytojus traukia muziejai,
pilys, bažnyčios. Žmonės Lie
tuvoje draugiški. Vilniuje sau
gu. Oficialiais statistikos duo
menimis, Lietuvoje nusikals
tamumas dvigubai mažesnis
negu Estijoje, kuri nuolat gi
riama kaip saugi šalis užsie
nio turistams. .Vilnius — sve
tingas kaip ir visa Lietuva. O,
pakeliavus po Kauną, Trakus,
turtingą pajūrį, tikrai turėsite
įspūdingas atostogas. Kviečiu
visus aplankyti Lietuvą, jeigu
tik turite galimybių.

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
IR GYVYBES I
Agentas FrankZapole ir Off.Mgr. Auka*
S. Kana kafca aatuvtakai.

FRANKZAPOUS
32061/2 Wstt9«hStrs««
T*. (708) 4244664
(773)861-8664

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti |
Romui tel 630-774-1025. Į
Wlndow Wasber» Necded!
40,000 per year. We need 100 crew$.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have vaiki driver's license and transporunon Mušt befluentin Engtish.
LA.McMabonWlndowWa«Wiig.
TeL9M428-«155.

Legali imigracija i
Kanadą. Skambinti
Rimai tel. 708-2184)161.
rmn

Reikalingas vairuotojas,
turintis CDL. Darbas 300
mylių spinduliu aplink
Čikagą, TcL 708-952-9989
arba 706-906-9945.
BaJzeko Hetavių knitnros
muziejai reikalingas darbuo
tojas, kuris galėtų vadovauti
meno skyriui. Pageidaujama, kad
turėtų parodų rengimo patirtį,
galėtų mokyti dailės, nusimanytų (
apie lietuvišką meną.
773-582-6500, '

6REIT PARDUODA
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RIMAS L.STANKUS
•GrMUuirsąžintngMpalsunavirna*
• Nuoaavybių įkainavimą* vakui
• Parkams ir parduodama namus
• Pensininkams nuolaida

Ntw V]
12932S.LaGraatt
NatPlHk.ILaSSM
Bat.: 70S-341-0SB0
VaktMal:77»«4-7BI
Pagan 7M BSHMB
Fase 70S.X1.MU
DANUTĖ MAYER
Duba naujoje įstaigoje. M norite par
duoti ar pineti namus mieste ar
priemiesčiuose, kreipkitės į DANUTĘ
MAYFJL Ji profesionaliai,
iningai ir asmeniikai patini p*w
luosavybiii įkainavimu veltui.

NorlnUnm IĮHISJ Mali I. Miliuje
* patarnaujame perkant botą,
* statome namus.
Inž. Alfredas Stankevičius
Ukmergės* 232-16
2010 Vilnius, Lietuva
TeL 41-36-80
assteia^takasLt

Dviejų i
turinti šunį, nori
išsinuomoti batą nuo
liepos 1 d.
TeL 773-536-3709.
EL1ADAYSPA
now hiring roanicurists,
estheticians, massage therapists.Call 708-535-1450.

— Ambasadoriau, labai
ačiū u ž pokalbį.
Spaudai paruošė
Rita L a p i i e n ė

Tai — Jūsų laikraštis!
Nauji skaitytojai gali užsiprenumeruoti
„DRAUGĄ0'
papiginta kaina:tikuž 65 dol. metams,
tik gyvenantiems JAV-se.
JAV naujiems prenumeratoriams
„Draugas" bus siunčiamas
13 mėn. ui 65 dol.
Papiginimas tęsis iki liepos 1 d.
Artimo meilės tarnyboje... Vašingtono BALFo skyriaus tsdldninkea baigia paruošti siuntinius vargstantiems
Lietuvoje. Iš kairės: Ramutė Aidienė, Aušra Richards ir Gražina Bleiuutienft. Nuotr. Aloyzo Aidiio

JAV LB FLORIDOS APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimas įvyko 2000 m.
gegužės 9-10 d., St. Petersburgo Lietuvių klube. Posėdžiuo
se dalyvavo atstovai iš Daytona Beach, Palm Beach ir St.
Petersburgo apylinkių. Trūko
atstovų (ir pranešimų) iš Auk
sinio Kranto ir Atlantos apy
linkių Sunny Hills Bendruo
mene užsidarė, bet Tarybos
narė Savaitienė ir buvęs Sun
ny Hills LB sekretorius ir
iždininkas Savaitis suvažiavi-

J. Puzino, P. Tarasenkos, M.
Gimbutienės tradicijas - dirb
ti savo krašto kultūros labui.
O baigdamas visų Lietuvos
archeologų vardu mecenatui
Antanui Mikalajūnui linkiu
neblėstančios energijos ir svei
katos, o j o fondui „Želva"
gausėti ir toliau remti Lietu
vos priešistorės mokslą.

me dalyvavo. Iš viso, mažesnė
se apylinkėse LB skyriai nyks
ta, arba jungiasi. Siūloma,
kad Krašto valdyba daugiau
rūpintųsi mažomis apylinkė
mis.
Apygardos pirmininkas Al
binas Karnius susirinkimą
pradėjo pasveikindamas atsto
vus ir svečius. Po kun. dr Ma
to Čyvo invokacijos, apylinkių
pirmininkai perskaitė savo
pranešimus.
Beveik ' visur
vyksta tas pats — pietūs,
švenčių minėjimai, problemos
su valdybų rinkimais. Palm
Beach amerikiečių muziejuje,
kartu su lenkais ir suomiais-,
lietuviai turi savo kampą. V.
Šalčiūnas ruošia albumą mu
ziejui iš Floridos lietuvių veik
los. Prašo pagalbos. St. Peters
burgo valdyba neseniai išleido
į Lietuvą savo ligonėle. Daytona Beach su klubu pasidalin-

dama ruošia švenčių minėji
mus, koncertus. Po PLB „skė
čiu" dirba labdaros grupė
„Saulute". Gegužės 24 d. ruo
šiamas Neringos Nekrašiūtės
ir Laimos Lapkauskaitės kon
certas į kurį kviečiami ir apy
linkių lietuviai. St. Petersburge yra Centro rinkiminė
komisija (A. Karnius, A. Karnienė, G. Treinienė, L. Kynienė ir L. Siemaška). L. Kynienė
perskaitė apygardos iždo sto
vį, o Kontrolės komisya (Gerdvilienė ir D. Mackialienė) per
skaitė Kontrolės komisijos
pranešimą. Trumpu žodžiu su
važiavimą pasveikino vakari
nio pakraščio LR Garbės kon
sulas A. Karnius. Raštu svei
kino LB tarybos pirmininkas
D. Skučas, JAV LB pirmi
ninkė R. Narušienė ir Krašto
valdybos vicepirmininkas or
ganizaciniams reikalams V.
Madonas. Daug buvo kalbėta
apie naujųjų ateivių subūri

KULTŪR08JŪRA
mą. Paliktas
neišspręstas
klausimas — bandysime ats
kirose vietovėse juos kviestis,
bet jei jie nenori, kol kas
tebūnie kaip yra. Angelei Karnienei ir Mečiui Šilkaičiui at
sisakius ruošti St. Petersburge 2001 metais Lietuvių die
nas, prašoma jas suruošti ry
tiniame pakraštyje — Daytona Beach. Palikta naujai apy
gardos valdybai sudaryti ren
gimo komisiją.
Suvažiavimo pabaigoje prieš
pietus buvo atliktas Dalios
Mackialienės ir muziko Jurgučio paruoštas moterų mon
tažas — Čiurlionis. Vertėtų jį
pasikviesti ir kitoms vieto
vėms.
Dvidešimtasis suvažiavimas
praėjo darbingai. Gal tokioje
didelėje vietovėje kaip St. Petersburgas galėjo dalyvauti
daugiau žmonių, bet... Gal
reiktų
ruošti
susirinkimą
anksčiau, kol dar „sniego
paukščiai" nėra išskride i
šiaure.
Birute Koticienė

Balandžio 3-4 d. kultūros
viceministre Ina Marčiuliony
tė dalyvavo Suomijoje, Espo
mieste, Hanasaari kultūros
centro surengtame seminare
kultūros
bendradarbiavimo
klausimais „Baltijos jura —
kultūros jūra". Seminare buvo
kalbama apie Baltijos sričių
kultūrinius ryšius. Europos
Sąjungą ir kultūrinio bendra
darbiavimo plėtimąsi Euro
poje, Švedijos instituto vaid
menį, plėtojant kultūrinius
mainus Baltijos srityje, Balti
jos valstybių kultūros paveldą,
Norveguos kultūros fondo
veiklą, Ars Baltica programą
irkt.
BIBLIOTEKOS GRĄŽINA
SKOLAS
Lietuvos savivaldybių vie
šosioms bibliotekoms iš val
stybes biudžeto 2000 m. pla
nuojama skirti 2 mln. 348,000
Lt. Iki š. m. kovo 21 d. buvo
gauta ir paskirstyta 296,000
litų. Bibliotekos ne tik galėt
grąžinti didžiąją dalį skolos
UAB „Mūsų knyga-, bet ir įsi
gyti naujų leidinių.

LAIŠKAI IR

NUOMONĖS

„NEPATIKO"
lingų lėšų.
Kviečiame visus, ypač tuos,
Su dideliu įdomumu visada
skaitau ,.Laiįkai ir nuomonės" kuriems Jaunimo centras bu
skyrių. Karolio (Charles) Rup vę jų lietuviško gyvenimo pir
lėno gegužės 26-tos laiškas iš mieji namai, padaryti gyvas
šaukė šią reakciją. Argi vis tingumo auką. Tapkit šio cen
tro globėjais, kad galėtumėm
kas Lietuvoje — tik blogis?
Visi žinom apie tas visas kartu puoselėti lietuvišką kul
blogybes. Kartais atrodo, kad, tūrinę veiklą ir tęsti mūsų
tik blogus reiškinius matyda ypatingą užduotį: padėti lietu
mi, jau užmiršom Lietuvos viškam jaunimui užaugti są
laisvės atgavimo stebuklą ir moningais ir naudingais Lie
negana už jį dėkojam Dievui. tuvos vaikais ir tikinčiais
Dabar norim (pagal amerikie žmonėmis.
Marytė Utz
tišką „instant"), kad viskas ir
Chicago, IL
gi stebuklingai būtų gerai,
kad tik gėris, taika ir vienybė
Lietuvoj viešpatautų ir „ste
BAŽNYČIOJ AR SALĖJ?
buklingai" po tiek metų pries
paudos „apsiverstų" į gerą
Kai pradeda mažinti lietu
pusę.
i
vių kalba šv. Mišias, tai tada
Bet gėrio ten yra — pama- buvę parapijos nariai mėgina
tykim ir jį! Laukiu naujo laiš sugrįžti laikinai, kad tas ne
ko Laiškų skyriuj iš neseniai įvyktų. Paliko tik dvi bažny
grįžusių iš Lietuvos su gerais čios: Brighton Parke (jau mai
nosi) ir Marąuette Parke. Ma
įspūdžiais —papasakokit!
Iri lenkiu galvą prieš visus žai žmonių susirenka per sek
TarAkevičius, Sadūnaites, ir madienio Mišias ir labai,
„Saulutes", Našlaičių globos mažos aukos. Palaiko dau
komitetus, „Gatvės vaikų" giausia atvažiavę anksčiau,
centrų savanorius ir neišskai kurie dar neišmirė, ir jų pasi
čiuojamus kitus, kurie to gėrio likę vaikai.
Gyvename toliau nuo bažny
Lietuvai padeda pasiekti! Su
Dievo pagalba jo vis daugės ir čios jau trisdešimt metų, bet
vis tiek esam parapijiečiai ir
daugės...
Lietuvos žmonės, kurie tei palaikome Marąuette Parke
singai supranta ir įvertina at bažnyčią. Laidotuvių metu ne
gautą laisvę, taip pat ieško seniai Mišios buvo laikomos
pragiedrulių dabartinėj ne salėje, kur nešventinta vieta.
Ar negeriau ir patogiau baž
lengvoj situacijoj.
Anot mano pusbrolio Klai nyčioje? Kokia pagarba Die
pėdoje: „pritariame tiems, ku vui? Atsiprašau už netikslų
rie laisvoje Lietuvoje gyvenan lietuvišką raštą, nes esu gimu
tys nedejuoja...'* Jis baigia sa si Čikagoje.
Valeria Stanaitis
vo sveikinimą, lyg mums vi
Oak Lawn, EL
siems skirtą, šitaip: „Linkime
visiems, neužmiršti savo že
mės lopinėlio aplaistyto ašaro
DEJA, NE KLAIDA
mis, apdainuoto tėvų ir sene
Skaičiau „Drauge" apie Vie
lių dainomis... čia prie Baltijos
...Jūsų visų laukiam visada, nos valso pokylį. Malonu, kad
nes jūsų tėvynė yra Lietuva.*-" - pasisekė, jau pats laikas, kad
Tad lankykim 'juos, kas ga nustotume verkšlenę. Linkiu
lim, padėkim, kaip galim ir ir daugiau linksmų renginių
dekim tas mažas žvakeles, ku turėti, čia Amerikoje. Bet
rios ilgainiui įsiliepsnos į di kažin kodėl mane mažas vel
niukas gundo. Sako, parašyk,
delį laužą.
Dalia Staniškienė ir paklausk, ar „Draugas" pa
Mac Edonia, OH darė klaidą, kad po pokylio
vedėjos Jurgos Tautkutės fo
tografija parašė „Mis Lietuva
NEUŽMIRŠTA PIRMŲJŲ 94?
Visas angliškai kalbantis
LIETUVYBĖS NAMŲ
pasaulis
sako „Miss". Niekur
ČIKAGOJE
dar nesu matęs „Mis". Tikiu,
Jaunimo centro taryba ir kad tai laikraščio klaida, ir at
valdyba reiškia nuoširdžią siprašysite „Miss Lietuva 94".
padėką geradariams Viktorui
Su geriausiais linkėjimais
ir Mildai Šatams už jų pa Laiškų ir Nuomonių skyriui.
ramą gauti 5,000 dol. aukosAlgirdas Skudzinskas
paskyrimą.
Baltimore, MD
West Towns Visiting Nursing Service, Ine, nepelno sie
Redakcijos pastaba. Deja,
kiančiai organizacijai užsida „Mis Lietuva '94" nebuvo klai
rius, Viktoras Šatas, būdamas dingai parašyta. Tai „moder
jos tarybos narys, pasiūlė, kad ni" lietuvių kalba ir Lietuvoje
iš palūkanų Jaunimo centrui dabar nuolat renkamos „Mis
būtų paskirta auka. Jaunimo tokia ar tokia". Matot, nerei
centro darbuotojai ypatingai kia maišyti su amerikietiškoįvertina šią dosnią auką, nes mis „Miss"... DB.
dabartinės šio centro sąlygos
vis reikalauja didesnių pas
DISKUSIJOS BE
tangų ir kūrybingumo lėšų tel
ATSAKOMYBĖS
kime. Nors Jaunimo centru
„Draugo" (gegužės 26 d.)
naudojasi vis didėjantis skai
čius naujai atvykusių tėvynai Laiškų skyriuje Leonidas Ra
nių, jų aukos dar neprilygsta gas laiške „Nepriklausomybė
šio centro išlaikymui reika ir atsakomybė" reiškia savo
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nuomonę apie mano straipsni
„Trys
nepriklausomybės"
(„Draugas", bal. 12 d.). Savo
istorines žinias ir pastabas
Leonidas Ragas pagrindžia:
„iš kitų šaltinių, žmonių, ku
rie tuo metu gyveno provin
cijoje, toliau nuo Kauno, tenka
išgirsti..." Esu nustebintas,
kad L. R. istorinės žinios apie
to meto įvykius ir Lietuvos
Laikinąją vyriausybę sutampa
su šio Lietuvos (ne išeivįjos)
daugumos ano meto istoriniu
žinojimu. Sovietinė valdžia
per 40 metų darė didžiausias
pastangas išplauti iš lietuvių
smegenų bet kokias žinias
apie 1941 m. tautos sukilimą
ir Lietuvos Laikinąją vyriau
sybę. Mokyklose sukilimo pa
minėjimas buvo laikomas
priešvalstybine veikla ir bau
džiamas ištrėmimu į Sibirą.
Istorinių momentų palygini
mui primenu, kad visos trys
nepriklausomybės buvo pas
kelbtos laike Lietuvos okupa
cijų. 1941 m. birželio 23 buvo
ypatinga, nes mūsų krašte vy
ko pirmos fronto Unijos karas
su karo ir okupacijos įstaty
mais. Buvo daug šankesnės
aplinkybės, negu praėjus me
tams po 1990 kovo 11 neprik
lausomybės paskelbimo, kai
Lietuva neturėjo pakankamai
policijos ar kitos jėgos apginti
Seimui ir Vilniaus TV bokšto
sausio 13, užpuolus sovietų
kariuomenei. Ar Leonidas Ra
gas turėtų drąsos apkaltinti
Aukščiausiąją Tarybą, kad lei
do sovietų tankams traiškyti
tada Lietuvos piliečius? Bent
išeivijoje neleistina lietuviui
inteligentui nežinoti 19401941 metų Lietuvos istorijos.
Kad nereikėtų skaityti vien
tik Tomo Venclovos ir kitų
panašių kairiųjų liberalų „is
torinius" rašinius, kurie agre
syviai mėgina keisti Lietuvos
istoriją, patariu perskaityti
Lietuvos Laik. Vyr. posėdžio
nr. 35 protokolą, kuris yra tik
ras dokumentas su trylika pa
rašų. Sužinosite, kokiose sąly
gose vyriausybė veikė ir kiek
daug padarė. Sovietų komu
nizmas ir vokiečių nacionalsocializmas buvo lygos lietuvių
tautos ir valstybės priešai.
Lietuvos Laikinoji vyriausybė
buvo antinacinė, jos nariai ri
zikavo savo gyvybe kiekvienu
momentu, daugelis jų vėliau
atsidūrė koncentracijos sto
vyklose. Kariuomenės ir ges
tapo cenzūra veikė nuo pirmos
dienos ir neleido vyriausybei
spaudoje skelbti potvarkių,
todėl kai kurios tolimos vie
tovės ne viską žinojo. Kai ku
rie jaunieji istorikai naudojosi
nacių padirbtais dokumentais,
kurie yra be parašų, ir jais
remdamiesi, kaltina to meto
vyriausybę.
Dėl sakinio „nutausdami
liksime tik trąša svetimam
kraštui" — sutinku, ačiū už
pastabą. Užuot žodžio „trąša"
reikėtų vartoti „įnašu" Šio
svetingo krašto kultūrai, tada
ir Diek Butkaus nereiktų mi
nėti. Pavyzdžiu gali būti be
veik visa 1947-1952 metų lie
tuvių imigrantų karta, kurie
vadinomės tremtiniais. Šiame
laikotarpyje atvykę lietuviai
daug davė Amerikos ir lietu
vių kultūrai. Tą žodį minėda
mas, žiūrėjau teigiamai, ne
apeliuodamas į tuos ateivius
ir čai gimusius, kad neverta
išsižadėti atsivežtos ar tėvų
perduotos lietuvybės. Dviguba
kultūra pilietį dvasiškai daro

turtingesnį, dvikalbiar net pa
geidaujami.
Kazys Ambrazaitis
Dune Acres.IN

nįja grąžino Egiptui senovės
(iš maždaug 13 šimtmečio pr.
Kr.) karalienės Nefertari bius
tą, 1990 m. slaptai išvežtą iš
Egipto ir parduotą antikvarui
kaip reprodukdją. Britų mu
ziejui nustačius, kad Nefertari
TURĖJO GRAŽINTI
biustas autentiškas, antikvaro
PAVOGTĄ SENIENĄ
savininkas sutiko jį atiduoti
teisėtam savininkui — Egipto
Istorinių ir priešistorinių valstybiniam muziejui, kur
senienų, archeologinių radinių saugomi neįkainuojamos ver
ir kitų vertingų daiktų nele tės archeologiniai radiniai.
galus verslas labai plačiai
pasklidę ir prekeiviams at
neša apie 160 milįjonų dolerių
* Kauno alkoholio bend
pelno.
rovė „Stumbras" viliasi,
Jeigu senienos atpažįs kad Lietuvos valdžia priims
tamos ir nustatoma jų kilmė, politinį sprendimą dėl biologi
paprastai po teismo grąžina nio kuro naudojimo ir sudarys
mos teisėtiems savininkams teisinį pagrindą gaminti jo
— valstybei, iš kurios paim skiedimui reikalingą spiritą.
tos. Taip šįmet Didžioji Brita(Zha)

A.tA.
Skautininkui VLADUI
UŽUBALIUI
išėjus Namo, liūdime drauge su sese NIJOLE ir jos
skautiška šeima.
„Pelėdų" skiltis

A.tA.
Skautininkui KEISTUČIUI
KODAČIUI
miras, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai,
skaoriaJakei KUNIGUNDAI KODATJENEI ir visai
šeimai.

DRAUGAS, 2000 m. birželio 9 d., penktadienis
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A. t A.

BgfJH
VALERIJA
H p p 9 DLUGAUSKIENĖ
K C y j H STRAZDAITĖ
Neilgai sirgusi, staiga mirė 2000 m. gegužės 24 d.,
Fort Worth, Texas, sulaukusi 78 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. J Ameriką atvyko 1949
m. Gyveno New Britain, CT. Po a.a. vyro Juozo mirties,
persikėlė į Tezas, kur gyvena dukra Regina ir sunūs
Juozas su šeimomis.
Šv. Mišios už Velionės sielą buvo atnašautos gegužės
27 d., Fort Worth, Tezas. Amžinam poilsiui palaidota
salia anksčiau mirusio vyro Juozo New Britain, CT.
Prašome gimines ir pažįstamus mūsų mylimą
Mamyte prisiminti savo maldose.
Nuliūdę: dukra Begina, žentas Aloyzas,
sūnus Juozas su žmona Kim, •nflfcyt Michael
Grikis, Linas Grikis, Katie Dlugauskas, sesuo
Tėra Trečiokas ir giminės Lietuvoje.

A. t A.
ONA STANAITIENĖ
Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad 2000 m.
gegužės 26 d., sulaukusi 93 metų mirė Ona Stanaitienė.
Palaidota šalia savo vyro a.a. Mat. dr. Otono Stanaičio,
mirusio 1997 m. gegužės 5 d., Racine, WI.
Nuliūdę liko: sesuo Marta Stanaitis, su kuria a.a. Ona
gyveno paskutiniuosius 3 metus; du sunūs — Paulius su
žmona Becky, gyvenantis IL, ir Alfredas su žmona Bertha, gyvenantis Floridoje; trys anūkai bei kiti giminės.
Liūdinti Marta Stanaitis.

Detroito „Gabijos" ir „Baltijos"
tuntų sesės ir broliai

A.tA.
MARIJAI MICKEVIČIENEI
užbaigiu šią gyvenimo kelione saulėtoje Kalifornijoje,
nuoširdžiai užjaučiame jos sūnus: ADOMĄ, TADĄ,
STASC AUDRIŲ, VYTAUTĄ, dukrą GRAŽINĄ,
brolius MEČJ ir VYTAUTĄ AUKŠTUOLIUS ir
seseris J. KALNIETIENĘ ir O.DAINIENĘ bei jų
šeimas.
Danutė Sulskienė
Regina ir Vitas Arnauskai
Gražina ir Albinas Reškevičiai
Danutė ir Gediminas Drazdiiai
Irena ir Jerry Matz
Algis ir Laimutė Antanėliai

A* t-A.
MARIJA GALECKIENĖ
ČBEDAITĖ
Mirė 2000 m. birželio 6 d., 4:30 v .v., sulaukusi 98
metų.
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. Gimė
Latvijoje, Liepojoje. Amerikoje išgyveno 37 metus.
Nuliūdę liko: duktė Aldona Černiauskienė, žentas
Kazys, anūkas Kęstutis su žmona Peggy, proanūkai
Michael, Jason ir Nicholas Černiauskai bei kiti giminės
Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė buvo žmona a.a. Mykolo.
Aa. Marija priklausė Putnamo Nekalto Prasidėjimo
seselių rėmėjams, priklausė Rožančiaus klubui Švč.
Marijos Gimimo parapijoje.
Velionė pašarvota penktadienį, birželio 9 d., nuo 3
iki 8 v. v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533
W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės šeštadienį, birželio
10 d. 10:00 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus
aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių a.a. Marga
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji.

A.tA.
STEFANIJAI ČESNIENEI

Laidotuvių direkt. Donald M Petkus. Tel. 800-994-7600.

miras, jos dukroms ALDONAI ir SILVIJAI, sūnui
JUOZUI su šeimomis ir kitiems artimiesiems
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Tauriam Mažosios Lietuvos mylėtojui ir paskutiniam
Klaipėdos krašto laisvinimo savanoriui

A. Balbatienė
K. Gaiiauskienė
.

M.Miklienė

G.Modestienė
V. Palčiauskienė
E.Purtulienė
O. ŠiaudUdeni
S. Vaškienė

A.tA.
Teisininkui JONUI
DAINAUSKUI
Amžinybėn išėjus, jo šeimai ir artimiesiems reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.
Mažosios Lietuvos Rezistencinis sąjūdis
Mažosios Lietuvos Lietuvių draugija
Mažosios Lietuvos fondas

LŽvynienė
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Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
M U T U A L FEDERAL SAVTNGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
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Jaunimo centro tarybos pirm. Vaclovą* Momku* ir valdybos pirm. Marytė
Utz priima ii Mildos Šatienės 5,000 dol auką, kurią paskyrė West Towns
VisitinR Nursing Service, Ine

2212WestCermakRoad, Chicago, IL 60608
(773)847-7747
Stephen M. Oksas, President

Patarnaujant Člkmgos ir Apylinkių Uttmvimms Daugiam Kaip 95 Metus.

Mielam Broliui skautininkui

A.tA.
VLADUI UŽUBALIUI
išėjus Namo, liūdime drauge su visa jo skautiška šeima:
sesėm NIJOLE, DOVILE ir broliu ARVYDU.
„Verpsčių" būrelis

kubėnas studijuoja pas Franz
Tėvų marijonų vienuoly
KNYGOS APIE V. JAKUBĖNĄ
Schreker, pas vieną iš žino
ne Lietuvos krikščionių de
PRISTATYMAS
miausių XX amžiaus operų
mokratų partijos rėmėjai šau
kia susirinkimą. Jis vyks bir
Prieš daugiau kaip 5 metus vyskupas Hansas Dumpys, kūrėją. Būdamas Berlyne
želio 20 d. 7 val.v. Dalyvauti
muzikologė dr. Loreta Venc- sveikindamas atvykusiuosius daug išmoko ir susiformavo
lauskienė Čikagos ir jos apy į šios knygos pristatymą, pa kaip muzikas ir kompozito
Dailininkė
Danguolė kviečiami ne tik rėmėjai, bet
Cepelinų pietus sį sekma
linkėse gyvenančiai lietuvių brėžė velionio kompozitoriaus rius. Užsiėmęs kamerinių ir
ir visuomene. Susirinkime iš
dieni, birželio 11 d., rengia Kuolienė ir Austė Kuolai
visuomenei evangelikų-liute artimą bendradarbiavimą su simfoninių veikalų kūryba, su
BALFo Marquette Parko sky iš Califomijos įsijungė į sava girsime vėliausias žinias apie
ronų Tėviškes parapijoje pri- . Tėviškės parapįjos choru, ku darė ir savo styginį kvartetą,
rius. Jie prasidės tuoj po norių gretas, kad padėtų įgy šią krikščionišką partiją.
statė savo iš Vlado Jakubėno riam skirdavęs savo harmo kuris tarptautinės šiuolaiki
10:30 vai.r. lietuviškų pamal vendinti Charakterio ugdymo
straipsnių ir recenzijų suda nizuotas giesmes ir kantatas. nės muzikos draugijos vakare
PLC
VADOVYBĖS
dų Švč. 11 Marijos Gimimo programą gatvės vaikų cent
rytą
nemažos apimties dviejų Choras, Jurgiui Lampsačiui susilaukė teigiamų atgarsių.
2000
METU
KADENCIJAI
bažnyčioje - šios parapijos sa ruose Vilniuje. Nepraleiskite
tomų
leidinį, išleistą Lietuvos vadovaujant, atlikdavo šiuos Po šio koncerto prof. dr. H.
lėje. Bus dovanų paskirstymas šios progos atostogauti Lietu
S. m. vasario 27 d., metinia
muzikos
akademijos, susilau kūrinius Giesmių vakarų me Springer „Deutsche Tageszeiir trumpa meninė programa. voje ir pabendrauti su apleis me narių susirinkime buvo
Savo atsilankymu paremsite tais, nuskriaustais Lietuvos išrinkti ar perrinkti 7 tarybos Smuikininkas Vilheinias Čepinskis kusį iš muzikos ir literatūros tu bažnyčioje, kompozitoriui tung" laikraštyje gyrė autorių:
žinovų atitinkamo įvertinimo. Vladui Jakubėnui asmeniškai „Kupinas gyvybės veikalas,
BALFą ir šaipos reikalingus vaikais. Skambinkite Rita: nariai. Gegužės 21 d. antrame
NEĮPRASTAS
TALENTAS
Neseniai Čikagą pasiekė ir padedant. Vyskupas Hansas išaugęs tautinės muzikos dir
Venclovienei tel. 847-940- tarybos posėdyje tarybos pir
brolius ir seseris Lietuvoje.
voje, pilnas kraujo ir muzika
„Labai
talentingas
jaunuo
mininku perrinktas Rimantas lis. Jis ne tik puikus virtuo Irenos Skomskienės sudaryta Dumpys siūlė išleisti kompozi lumo". Jo kūrinius atliko ir
Amerikos vidurio vakarų J233: elektr. paštas.
bei
paruošta
knyga
apie
Vladą
toriaus kūrybos kompaktinį
venclovas@aol.com
Griškelis. Tame pačiame posė zas, bet ir labai aukštos kultū
Lietuvos Vyčių vasaros susi
Jakubėną
—
kaip
.kompozi
diską
arba juosteles. Kai ku Berlyno radijo orkestras. V.
rinkimas šaukiamas šį šešta
Čikagos
skautininkių dyje taryba patikėjo Kęstučiui ros smuikininkas. Jo grojimas torių, pianistą, kritiką, publi rios giesmės ir kantatos buvo Jakubėnas, sugrįžęs į Kauną
dienį, birželio 10 d.. Pasaulio draugovė* sueiga antradie •Ječiui valdybos pirmininko man sukėlė asociacijas su
cistą ir pedagogą", kurią pra išleistos anksčiau plokštelėse, ir pastebėjęs, kas vyksta Kau
lietuvių centre, Bočių salėje. nį, birželio 13 d., 10:30 vai. pareigas ir patvirtino prista fantastišku smuikininko J.
ėjusiais metais patraukliai iš kuriomis mes dar ir šiandier no konservatorijoje, atsisakė
14911 127th Str., Lemont IL. ryto vyks Jaunimo centre. tytą valdybą. K. Ječius pagal Heifetz muzikavimu. Tiesą sa
leido Lietuvoje esantis draugi gėrimės. Vyskupas Hansas jam siūlomų direktoriaus pa
Susirinkimo šeimininkai yra Visos narės skautininkes kvie PLC nuostatus tapo 15-tas ta kant, jau seniai negirdėjau
jos skyrius Jono Petronio lei Dumpys patvirtino, kad V. Ja reigų. Vis vien jam rūpėjo lie
Lietuvos Vyčių 157 kuopa. čiamos. Ypač laukiamos nese rybos narys.
taip jaudinančiai grojančio dykloje Kaune. Knygos spaus kubėno archyvas yra Tėviškės tuvių tautos muzikinis švieti
Pradžia - 11:30 val.r. priešpie niai į skautininkių laipsnį pa
Tad 2000 metų kadencijai jauno žmogaus'', - apie lietu dinimas pareikalavo nemažai parapijoje. Kad būtų galima jį mas Lietuvoje. Jis nuolat rašė
čiai punktualiai, o po to 12:30 keltosios sesės.
PLC taryba susideda iš Ri vių smuikininką Vilhelmą Če Vlado Jakubėno drauguos sky išlaikyti amžiams, ieškoma į spaudą muzikinės kultūros
vai.p.p. - susirinkimas. Vietas
Santuokos pažadų atnau manto Griškelio — pirmininko. pinskį dar visai neseniai sakė rių tiek Čikagoje, tiek ir Lie saugesnė vieta, jo stropiam klausimais, tapo vienu iš mė
priešpiečiams
užsisakykite,
nesinio žurnalo „Muzikos ba
jinimas įvyks jau šį šeštadie Vytauto Germano, Kęstučio lordas Yehudi Menuchin. tuvoje pastangų, be to, jos išsaugojimui ateičiai.
skambindami Terry Strolia
Ječiaus.
Danos
Gylienės,
Juo
rai" redaktorių, kartu ir nuo
Vilhelmas gimė 1977 m. išleidimą parėmė ir Devenių
nį Ateitininkų namuose. Kun.
Popietės
paįvairinimui
buvo
tel. 708-687-1430. Kviečiame
zo
Kapačinsko,
Mariaus
Kaslatiniu bendradarbiu. V. Jaku
Kaune muzikų šeimoje. Jo kultūros fondas.
Antanas Saulaitis birželio 10
padaryta muzikinė įtarpa. Jos bėno straipsniai pasirodė ir
dalyvauti visų kuopų narius.
niūno.
Povilo
Kiliaus,
Romo
mama
operos
dainininkė,
o
d. vadovaus pamaldoms, ku
Šios knygos pristatymas metu Aldona Buntinaitė pa užsienio spaudoje. Jis rašė ir
Stasė Petersonienė trum rios prasidės 6 val.v. pavėsin Krono, Vytenio Lietuvninko, tėvas - smuikininkas ir diri
draugijos
pirmininko Edvardo dainavo dvi Vlado Jakubėno svetimomis kalbomis, jo kalba
Aiės
Lieponienės.
Antano
Raz
gentas. Mokytis smuiku Vil
pai kalbės apie liūdnąsias tra game Ateitininkų namų ąžuo
Šulaičio
pastangomis įvyko sukurtas dainas: „Atplaukė buvo sklandi. Sunkiausioms
mos,
J
r.,
Genės
Rimkienės,
helmas kartu su tėvu pradėjo
giškojo birželio dienas per mi lyne. Po pamaldų bus progos
gegužės
22
d. toje pačioje Tė antalė" ir „Ruduo", joms temoms buvo surasti paprasti
Donato
Siliūno,
Violetos
Stribūdamas ketverių, būdamas
nėjimą, kurį ruošia JAV' LB pasilinksminti, pasidžiaugti,
viškės
parapijoje.
Į pristatymą akompanavo Jūratė Lukmi- žodžiai, kritikoje pradedan
kienės
ir
Vitalijos
Vasaitienės.
septynerių - pirmą kartą Kau
Brighton parko bendruomenė. nes gros nuotaikinga muzika
atsilankė
nemažas
skaičius nienė paties kompozitoriaus tiems kompozitoriams daug
Minėjimas, kuriame dalyvaus ir bus paruoštos lengvos vai Protokoluoti ir toliau sutiko no filharmonijoje surengė savo
lietuvių,
susidomėjusių
šia naudotu pianinu.
ką dovanojo, tik iš pažengu
solinį koncertą, o būdamas de
Vytauto Didžiojo šauliai ir ra- šės. Norintys dalyvauti, prašo Sigitas Miknaitis.
knyga.
Prof.
Vladas
JakubėPo
šių
dviejų
dainų
lietuvių
siųjų reikalavo kokybės. Įsi
PLC
valdyba
susideda
iš
pir
šimties
berniukas
kaip
solis
movėnai, vyks birželio 11 d. mi registruotis skambinant
nas nebuvo Tėviškės parapijos evangelikų-reformatų bažny jungė į įsikūrusią filharmoni
10:30 val.r. M. Marijos Nekal Grasildai Reinytei tel. 708- mininko Kęstučio Ječiaus, iž tas debiutavo su Lietuvos na
narys, jis suartėjo su parapija čios kun. diakone Erika Di- jos draugiją, siekdamas šviesti
to prasidėjimo
bažnyčioje 352-3405 ar Pam Baukus 630- dininko Algirdo Sauliaus ir cionaliniu simfoniniu orkest
narių: Bronės Nainienės. Da ru. Nuo to laiko Vilhelmas tik vėlesniais metais. Jam at lytė-Brooks, dėkodama vysku Lietuvos miestus ir provinriją
(2745 W. 44 Str). Po Mišių ei 325-9772.
lios Povilaitienės. Vytauto laimėjo daug tarptautinių vykus į Čikagą ir vėl susi pui Hansui Dumpiui už para tradicine ir naujesnių laikų
sime prie kryžiaus, bus padė
Baisųjį
Birželį
minint.
Germano, Zeniaus Mereckio, smuikininkų konkursų, o taip tikus su kun. lic. Jonu Paupe- mą saugojant jos dėdės kom muzika.
tas vainikas - simbolis nelai
lietuviškos
šv.
Mišios
Beverh
administratorės Violetos Ka pat atliko šimtus solinių reči ru, pažįstamu iš Kauno laikų, pozitoriaus Vlado Jakubėno
mingųjų atminimui. Visi kvie
Po karo DP stovyklose Vo
Shores. Indianoje. Šv. Onos ralienės. Teisiniais patarėjais talių ir solinių koncertų kartu jis buvo pakviestas vargoni kūrinius ir dabar minint jo 96čiami.
ninko
pareigoms
į
senąją
lie
kietijoje
V. Jakubėnas parašė
jį gimtadienį bei paties vysk.
bažnyčioje bus aukojamos sutiko būti Rimas Dbmanskis su įvairių šalių orkestrais.
Antanas Paužuolis atsi sekmadienį, birželio 18 d., 1 ir Vytenis Lietuvninkas.
tuvių
evangelikų-liuteronų Hanso Dumpio kunigavimo 40 studiją anglų kalba „The evaprašo, kad aprašydamas a.a. vai. p.p. Po pamaldų — kavu
1991 metų istorinę dieną, statytą Ziono parapijos baž
lution of lithuanian music"
Centre planų visuomet yra. kada Lietuvos vėliava buvo nyčią prie Cermak Road ir metų jubiliejų, ji įteikė jam apie lietuviškos muzikos vys
fiL Jono Dainausko šermenis tė. Visi kviečiami.
draugijos
ir
Devenių
fondo
Svarbiausia yra patenkinti pakelta Jungtinėse Tautose, Bell gatvių sankryžos. V. Jair šv. Mišias, praleido solistą
tymąsi; ją vėliau praplėtė, pa
centro narius, vartotojus, nuo V. Čepinskis dalyvavo čia kaip kubėnas ėjo vargonininko pa vardu Irenos Skomskienės vadindamas „Lietuviškos mu
Vaclovą Momkų, kuris, akom
knygą
.Vladas
Jakubėnas".
Nuo miesto triukšmo va mininkus ir lietuvių visuome šio renginio svecias-atlikėjas. reigas ir jo vėliau įsteigtoje
panuojant prof. Algiui ZaboPo to pačią knygą pristatė zikos kelias 1918-1949 m."
sarą galite pabėgti į ramų nę. Centre renginių netrūks Tais pačiais metais jaunasis lietuvių evangelikų-reformatų
rui, atliko religines giesmes.
muz.
Faustas Strolia. Čikagos Kalinausko žodžiais, jis per
oranžerijos kampelį - gelių ir ta. Štai, švęsti Tėvų dieną ren muzikantas kartu su Jordani bažnyčioje. Su lietuvių evan
lietuviškai visuomenei gerai žurnalistiką stengėsi „išjudin
BRONIUS MASIOKAS — egzotiškų augalų karalystes. giamas neeilinis koncertas. jos ir Graikijos karalienėmis gelikų-liuteronų Tėviškės pa pažįstamas Faustras Strolia ti snūduriuojančią visuome
įsikūrusias Lincoln Parko Pakeliui į Carnegie Hali, New buvo apdovanotas Maria Pia rapija jis suartėjo per kunigą,
PLC RĖMĖJAS
išsamiai apžvelgė šią Irenos nę", kuri, Jakubėno nuomone,
:'2400 N. Stockton Dr.; tel. York, centre koncertuos du Fanfani medaliu. 1994-aisiais vėliau vyskupą Ansą Trakį,
Skomskienės sudarytą knygą, „mažoje valstybėje gali kultū
Inžinierius Bronius visad
312-742-7726) ir Garfield Par jauni gabūs muzikos virtuozai Vilhelmas su didžiausiu pasi kuris pakvietė jį ne tik padėti
kurioje surinkti net „20 kom rinėse srityse lengvai pasida
rėmė Pasaulio lietuvių centrą.
ko (300 N. Central Park Ave.: Vilhelmas Čepinskis, smuiku, sekimu koncertavo su žymių parapįjos ruošiamos Verbų
pozitoriaus amžininkų prisi- ryti stovinčio vandens būkle".
Dar prieš netikėtą mirtį buvo
tel. 312-746-5100. geiių so ir Guoda Gedvilaitė, fortepijo jų „Maskvos virtuozų" kame sekmadienio Giesmių vakaro
minimai". Knygoje yra plati Jakubėnas sielojosi, kad nau
besirengiąs atsiliepti į velyki
duose. Dar viena žinia' Į Gar- nu. Po to gegužinės, madų pa riniu orkestru diriguojant Vla- programos atlikimui, bet ir su
Algimanto Kalinausko apžval joji lietuvių inteligentija esan
nį centro vajų. Deja. nesu
field Parko oranžeriją nemo roda. Kalėdų mugė, Kūčių sta dimir Spivakov. Lietuvos na harmonizuoti parapijos chorui
ga apie Vladą Jakubėną „kaip ti tokia abejinga savai muzi
spėjo. Jo seserys nusprendė
kamai iš miesto centro gahte las. Nauji metai ir t.t. Kvie cionalinis simfoninis orkestras kai kurias Mažojoje Lietuvoje
žmogų, menininką ir kūrėją", kai. Jis sakė, kad staiga „at
centrui padovanoti a.a. Bro
patekt: važiuojant troleibusiu- čiame ir toliau lankyti centro įtvirtino tradiciją kiekvieną mėgiamas liaudies giesmes.
aptariama jo kūryba, jo išlie skilęs nuo savo etniškai stabi
niaus Masioko vardu du daili
ku! Yra trys išvykimo vietos - renginius, dalyvauti centro savo koncertinį sezoną pradėti Taip jis metams bėgant suhar
kamoji vertė tautos kultūros laus kamieno — kaimo, naujai
ninko Antano Tamošaičio iš
Chicago Omni Hotel. Chicago veikloje, nesustoti centro rem ir užbaigti V. Čepinskio pasi monizavo daug evangelikųiškeptas miesčionis valdinin
istorijoje.
Kanados įdomius paveikslus.
Cultural centerir Chicago Hil- ti.
liuteronų
liaudies
giesmių,
rodymu.
kas nematytai greit išpuiko.
Juos planuojame iškabinti Bo
Kiek iš V. Jakubėno biogra
ton and Tovvers. Informacija
skirtų
Tėviškės
parapijos
cho
Tik vakar išlipęs iš klumpių,
Kęstutis
Ječius
1997-ieji
Vilhelmui
buvo
čių menės prieangyje.
tel. 312-746-5100.
rui, kuriam ilgą laiką vadova finių žinių sužinome, jis užau sėdėdamas Kauno 'Versalyje',
pirmininkas
ypač
sėkmingi.
Gegužės
mėne
go .išprususių inteligentų ap
Kęstutis Ječius
sį Vilniaus festivalyje jis mu vo Jurgis Lamp&atis. Tad ir linkoje: tėvas buvo evangeli gyrėsi tikru Paryžiumi". Kiek
zikavo kartu su smuikininku šią knygos pristatymo dieną kų-reformatų dvasininkas, vė atlyžęs V. Jakubėnas vėliau
Youri Bashmet ir Maskvos so pamaldų metu bažnyčioje liau šios bažnyčios superinten prisipažino, kad negalime visų
listų ansambliu. Birželį su kompozitorius buvo prisimin dentas ir Kaune, net Vytauto norus ir skonį „reguliuoti nu
simfoniniu orkestru debiutavo tas jo suharmonizuota liau Didžiojo universitete, — evan tarimais ir rezoliucijomis". Ką
garsiojoje Carr.egie Hali. Tais dies giesme .Tyloj Tu šven gelikų teologijos fakulteto va nors kritikuodamas, visados
pačiais metais buvo išleista ir čiamasis", kurią atliko parapi dovas. Jo motina ir viena teta stengdavosi Ūkti kuo objekty
pirmoji muzikanto kompak jos choras, akompanuojant Jū mėgdavo skambinti pianinu. vesnis.
tinė plokštelė, kurioje kartu ratei Lukminienei.
Knygos pristatymą muz.
O pagal bendramokslių pasa
su Lietuvos nacionaliniu sim
kojimą V. Jakubėnas buvęs Faustas Strolia baigė prof.
Vėliau
parapįjos
salėje,
išė
foniniu orkestru diriguojant
guvaus proto. Jo pirmas opu Vlado Jakubėno mintimis, ku
Juozui Domarkui atliekamas jės į sceną (joje stovėjo Vlado sas buvo kūrinėlis pagal Kazio riomis pats kompozitorius už
Jakubėno
pianinas,
kurio
pa
kompozitoriau* Sibelius Kon
Binkio žodžius — „gėlės iš baigė savo pranešimą 1967 m.
certas smuiku. Paganini Kon galba buvo harmonizuojamos šieno", kurį jis sukūrė, būda išeivijos kultūros kongrese.
certas N r. 2 ir Sarasate „Car- giesmės ir kuriamos dainos), mas vos 20 metų. (Šį kūrinį jis
Faustui Stroliai užbaigus šį
men" Fantazija. Antroji kom Evardas Šulaitis, prisistatyda- skyrė savo sesutei Halinai Ja
mas
kaip
Vlado
Jakubėno
knygos
pristatymą, klausytojų
paktinė plokštelė pasirodė
kubėnaitei. VB).
draugijos
pirmininkas,
įžangi
tarpe
buvęs
Algirdas Sabonis,
1998-aisiais, oje puikavosi
nėje
savo
prakalboje
pabrėžė,
atvykęs
iš
Lietuvos,
sveikino
V.
Jakubėnas
ima
ir
vyksta
Schostakovich Pirmojo koncer
kad
Irenos
Skomskienės
kny
Vlado
Jakubėno
draugiją
ir jos
į Kauną, bet nusivylęs ten mu
to įrašas. „Frankfurter Rund
goje
„atsispindi
visas
Vlado
pirmininką
Edvardą
Šulaitį,
zikos
mokykla,
važiuoja
į
Klai
schau" apie smuikininko kon
certus taip ra>ė: „Puiki tech Jakubėno kūrybinis gyveni pėdą pas Stasį Šimkų. Kitą linkėdamas ir toliau išsaugoti
nika liudija neprastą talentą. mas, palikimas". Tėviškės pa rudenį jau persikelia į Rygą. šio kompozitoriaus muzikinį
V. Čepinskio grojimas efektin rapija esanti kompozitoriaus Rygoje išlaikęs egzaminus į palikimą.
Ak.i'l'-iinkai skautai prie J Dainausko kapo Šv. Kazimiero kapinėse birželio 2 d Meldžiasi prel Ignas UrboPo knygos pristatymo buvo
gas, bet nesiekiantis išorinės namai, kuriuose yra jo kūrinių fortepijono ir kompozicijos kla
:i.i- F. Šulaičio nuotr.
orginalai, nes Lietuvoje iki ses, mokosi kompozicijos pas rodoma filmajuostė, nufilmuo
sensacijos."
šiol tėra tik šių kūrinių nuo latvių tautinės muzikos pat ta Vlado Jakubėno 90-ojo gim
Skctbimai
• Baltijos kraštų m e n o
Prieš
kelias
dienas
Čikagos
rašai.
Originalų pervedimas į riarchą Jazeps Vitols. Vėliau tadienio minėjimo metu Vil
• Amerikos Lietuvių ra paroda ir vidurvasario po
dijas, vad. Anatolijus Siutas - būvis, vadinamas ..Baltic Art lietuvius pasiekė džiugi žinia Lietuvą kol kas paliekamas žymus latvių muzikos kritikas niuje. Vėliau baigiantis šiam
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. Exhibition and Summer Sols- - žymusis smuikininkas at ateičiai. Šiuo metu Lietuvoje J. Zalytis pranašavo jaunajam susitikimui Edvardas Sukutis
per WCEV 14.50 AM. Tel. tice Reception" vyks penkta vyksta į Čikagą, kur prieš jau pradėtos leisti knygos apie Vladui Jakubėnui didele kom sakė, kad jis Jautė savotišką
773-847-4903. adresas: 4459 dienį, birželio 23 d. Čikagos savo koncertą Carnegie Hali V. Jakubėną, rengiami kon pozitoriaus karjerą. Po sugrį pareigą grąžinti Vladą Jaku
S.Francisco. Chicago. IL 60632. Si mfon įjos centre, 220 South birželio 27 d. kartu su pianiste certai Vilniuje, Kaune ir jo žimo į Kauną, jis suruošė savo bėną ir jo kūrybą į Lietuvą".
Guoda Gedvilaite surengs vie gimtuosiuose Biržuose.
koncertą. Pagal Jono Bendo- Tam darbui jis pašventęs net
Michigan Ave, 6 vai. vakaro. nintelį koncertą. Birželio 18
Kaune kompozitoriui ati riaus recenzįją jaunasis muzi 15 metų. Dabar jau daug pa
• Akcijų, bonų bei kitu Sukvieskime kitataučius drau d., kitą sekmadieni, 1 val.p.p.
vertybių p i r k i m e ir par gus ir patys gausiai susirinkime Pasaulio lietuvių centre jie dengta paminklinė lenta. Šios kas buvo sugretintas su Kazi daryta. „Mano ir mūsų draugi
mieru Banaičiu ir net su Kau jos misija, ko gero, artėja prie
davime jums nuoširdžiai pa pasigėrėti ir pasididžiuoti Lie atliks įvairią programą, čia knygos sudarymu pradžioje
no muzikos mokyklos direkto pabaigos, tačiau kiek dar leis
tarnaus, duodamas komiso nuo tuvos, Latvijos ir Estijos ža bus galima įsigyti ir muzikan rūpinosi prof. Anicetas Armi
riumi
Juozu Gruodžiu. Tuo mūsų sveikata ir laikas, ryši
laidą. Andrius Kurkulis, tel. vingu šiuolaikiniu menu ir tų įrašytų kompaktinių plokš nas, bet dėl jo mirties, šį dar
SPAK
dar
nepasitenkindamas,
išvy
SpeoAli nuolrtirta PINIGU
312-879-7751, dirbąs su First įdomiais vidurvasario pap telių. Bilietai į koncertą par bą perėmė Irena Skomakienė. ko į Berlyną. Berlynas tuo lai mės dar daugiau nuveikti", sa
persiuntimui
Albany Corp. Čikagoje. Iš ročiais. Bilietų kaina: $30 iš duodami kiekvieną dieną Pa Ji dar net iki šios dienos ku buvo laikomas modernios kė Vlado Jakubėno draugijos
pirmininkas Edvardas Šulai
triūsia šioje srityje.
(Kt.iMĮ.i ,.Drauqo p.ntate )
JAV ir Kanados skambinkite anksto, $40 tą vakarą. Re saulio lietuvių centre.
muzikos sostine, čia V. Ja tis.
Valteris Bendikas
Tėviškes
parapijos
klebonas,
Tel J 771 8 * 8 10SO
veltu:: te! 1-888-879-7730. wm zervacijos: 630-986-8613. rvm
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